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(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 35F Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-011 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-355-52-03

Nr faksu 71-355-52-02 E-mail 
biuro@odraniemen.org

Strona www www.odraniemen.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93283795000000 6. Numer KRS 0000133146
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ilona Gosiewska - Prezes Zarządu
Piotr Maryński - Wiceprezes Zarządu
Eugeniusz Gosiewski - Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Zarządu
Norbert Klimiuk - Skarbnik
Paweł Ostrowski - Członek Zarządu
Karol Kaźmierczak - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Robert Martin - Członek Komisji Rewizyjnej
Waldemar Kowalczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie inicjatyw i kontaktów 
między obywatelami państw europejskich i poza-europejskich, a 
szczególnie leżących w dorzeczach rzek Odry i Niemna poprzez:
a) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej 
współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w 
dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i 
sportu;
b) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza 
granicami kraju;
c) promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji 
historycznej;
d) wspieranie współpracy i międzynarodowych wymian młodzieży, 
w szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, 
sportowym lub turystycznym;
e) integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
pełnosprawną oraz wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego 
dzieci i młodzieży;
f)  umacnianie tożsamości i kultury narodowej;
g) wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych 
oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego;
h) promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z 
samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym;
i) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych 
praw, dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw 
obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
j) umacnianie wartości demokratycznych, poszanowania prawa i 
pokojowego współżycia między narodami, a także działalności 
naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i popularyzatorskiej dla 
realizacji szkolenia kadr administracji publicznej, gospodarczej lub 
lokalnych liderów społeczności;
k) działanie na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz 
mniejszościami narodowymi i etnicznymi;
l) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub 
zagrożonych społecznym wykluczeniem (osób starszych, 
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, uchodźców, dzieci i 
młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 
gospodarczo, społecznie, kulturowo);
m) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju rynku pracy, w 
szczególności poprzez współpracę z organizacjami związków 
zawodowych;
n) promowanie przedsiębiorczości i działanie na rzecz wzrostu 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
o) rozwijanie działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i 
szkoleniowej dla umacniania wartości demokratycznych, 
społecznych, obywatelskich, ekologicznych i biznesowych;
p) rozwój współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, 
turystycznej i sportowej;
q) wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, edukacji ekologicznej, zwiększenia świadomości 
ekologicznej oraz wzmacniające proekologiczne działania 
gospodarcze.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów, 
sympozjów, seminariów i szkoleń;
b) realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i 
zagranicznych;
c) świadczenie specjalistycznych usług niematerialnych;
d) prowadzenie badan naukowych i realizację projektów 
wdrożeniowych;
e) organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, 
kursów, warsztatów, stażów i konkursów;
f) organizowanie i prowadzenie działalności medialnej i 
wydawniczej z możliwością zamieszczania reklam odpłatnych;
g) organizowanie prelekcji i spotkań, wystaw, wernisaży, aukcji, 
kiermaszy i innych w miarę potrzeb;
h) wykonywanie usług dla innych organizacji oraz udzielanie 
wsparcia inicjatywom podejmowanym przez organizacje społeczne, 
państwowe i grupy obywateli;
i) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 
wspierających cele organizacji oraz integrujących członków 
Stowarzyszenia;
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami społecznymi, 
edukacyjnymi i innymi o podobnym profilu działania;
k) organizowanie wymian młodzieży, obozów, kolonii i wycieczek 
dla dzieci i młodzieży z różnych krajów;
l)  inne działania wynikające z aktualnych potrzeb, sprzyjające 
rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN wykonało następujące projekty w ramach 
prowadzonych obszarów działań:

POLONIA I KRESY

1. „PIEŚŃ, KTÓRA NIGDY NIE USTAJE … Cykl koncertów zespołu 
"Kresowianka" z Iwieńca na Białorusi.” Głównym tematem projektu była 
organizacja na Dolnym Śląsku cyklu koncertów zespołu pieśni i tańca 
KRESOWIANKA z Iwieńca (Białoruś). Z uwagi na duże zainteresowanie 
sprawami kresowymi społeczności wrocławskiej i Dolnego Śląska, 
przedstawiliśmy  zespół jak i kulturę Kresów w trackie  koncertów jak również 
poprzez spotkania z Polakami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Udało się nam 
zorganizować 5 koncertów zespołu KRESOWIANKA – we Wrocławiu, Gryfowie 
Śląskim, Czeszowie, Prusicach oraz  Rudzie Żmigrodzkiej. Organizacja tych 
koncertów leżała w całości po naszej stronie. Oprócz koncertów odbywały się 
także liczne spotkania z Polakami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Zadanie 
zlecone przez Kancelarię Senatu RP.

2. „POLSKA OD WSCHODU DO ZACHODU. Obóz historyczno-polonistyczny 
dla polskiej  młodzieży z Białorusi i Niemiec”. Zadanie miało charakter letniego 
pobytu edukacyjnego dla uczniów polonijnych z dwóch krajów: Białorusi i 
Niemiec. Grupy przyjechały do Tąpadeł pod Wrocławiem i realizowały program 
historyczno-polonistyczny, który pogłębił ich znajomość języka polskiego, 
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poszerzył wiedzę o Polsce, przyczynił się do zwiększania poczucia własnej 
tożsamości. Główny nacisk w naszym programie został położony na pokazanie 
różnic w byciu Polakiem w różnych częściach Europy. Jednocześnie chcieliśmy 
pokazać młodym Polakom, żyjącym poza granicami naszego kraju, że do 
budowania własnej tożsamości potrzebna jest wiedza o kraju przodków, wiedza 
o własnej społeczności lokalnej i wiedza o losach własnej rodziny. Wszystkie 
zajęcia odbywały się w j. polskim, było dużo gier i zabaw, skeczy oraz występów 
artystycznych. Zadanie zlecone przez Kancelarię Senatu RP.

3. „OD PÓŁNOCY DO POŁUDNIA. Obóz historyczno-polonistyczny dla polskiej  
młodzieży z Czech i Łotwy”. Zadanie miało charakter letniego pobytu 
edukacyjnego dla uczniów polonijnych z dwóch krajów: Czech i Łotwy. Grupy 
przyjechały do Tąpadeł pod Wrocławiem i realizowały program historyczno-
polonistyczny, który pogłębił ich znajomość języka polskiego, poszerzył wiedzę o 
Polsce, przyczynił się do zwiększania poczucia własnej tożsamości. Główny 
nacisk w naszym programie został położony na pokazanie różnic w byciu 
Polakiem w różnych częściach Europy. Jednocześnie chcieliśmy pokazać 
młodym Polakom, żyjącym poza granicami naszego kraju, że do budowania 
własnej tożsamości potrzebna jest wiedza o kraju przodków, wiedza o własnej 
społeczności lokalnej i wiedza o losach własnej rodziny. Wszystkie zajęcia 
odbywały się w j. polskim, było dużo gier i zabaw, skeczy oraz występów 
artystycznych. Zadanie zlecone przez Kancelarię Senatu RP.

4. NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Warsztaty metodyczne dla 
pedagogów polonijnych ze Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie . Zadanie 
przeznaczone było dla grupy 10 nauczycieli z Litwy, uczący w Szkole Specjalnej 
w Solecznikach. To jedyna taka polska placówka na Litwie. W Szkole (oraz 
Internacie) w jeżyku polskim odbywają się zajęcia dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Projekt zawierał zajęcia metodyczne, szkolenie doskonalące 
umiejętności zawodowe pedagogów oraz odpowiadał na bieżące problemy 
środowiska polonijnego na Litwie. Zajęcia odbywały się  we Wrocławiu oraz w 
ośrodku Niezły Młyn w Czeszowie, gdzie grupa nauczycieli miała zapewniony 
pobyt. Oprócz praktycznych zajęć, uczestnicy Projektu uczestniczyli w 
spotkaniach ze środowiskiem społecznym i pedagogicznym, jak również 
poznawali historię Wrocławia i Trzebnicę. Zajęcia metodyczne były prowadzone 
przez specjalistów z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu. Prowadzone także były warsztaty z zarządzania grupą projektową. 
Zadanie zlecone przez Kancelarię Senatu RP.

5. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… Dokumentowanie relacji żyjących żołnierzy AK 
na Kresach Wschodnich. Projekt dotyczył dokumentowania relacji żyjących na 
dawnych Kresach Wschodnich RP (Litwa, Białoruś, Ukraina) żołnierzy Armii 
Krajowej. W ramach projektu zdokumentowano kilkadziesiąt relacji 
Kombatantów oraz przeprowadzono następujące działania w zakresie 
upowszechniania.  Powstał portal internetowy, na którym zamieszczone są 
fotografie, relacje video i audio, w formie umożliwiającej swobodne korzystanie z 
nich przez wszystkich zainteresowanych (poprzez możliwość ściągnięcia plików). 
Przygotowano prezentację, zawierającą fragmenty nagrań video, audio oraz 
dokumentacji fotograficznej. Prezentacja jest dystrybuowana w szkołach i 
placówkach oświatowych w kraju oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Przygotowano wystawę multimedialną, składającą się z plansz zawierających 
fotografie i opisy oraz z podkładu audiofonicznego fragmentów relacji „żywych 
świadków historii”. Wystawa była pokazywana w kraju oraz na dawnych Kresach 
(wielkość wystawy - 30 plansz) – w miejscach publicznych, szkołach, Domach 
Kultury, Bibliotekach. Przeprowadzono pokazy filmu dokumentalnego na temat 
kombatantów AK na Białorusi – „Pani Weronika i Jej chłopcy”. W ramach 
projektu zorganizowano pokazy filmu we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu i 
w Białymstoku. Zadanie zlecone przez MSZ.

6. NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Kompleksowy cykl 
warsztatów dla pedagogów polonijnych z Rejonu Solecznickiego na Litwie.
Projekt został podzielony na 3 etapy:
a) I etap zadania – Dyskusyjny Klub Dyrektorów – Warsztaty szkoleniowe i 
spotkania środowiskowe dla dyrektorów placówek oświatowych Rejonu 
Solecznickiego.
b) II etap zadania – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, 
historii i geografii ze szkół Rejonu Solecznickiego – grupa nauczycieli wybrana 
spośród 40 placówek Rejonu Solecznickiego.
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c) III etap zadania – Warsztaty specjalistyczne dla kadry nauczycielskiej 
specjalnej Szkoły -Internatu z Solecznik – grupa pedagogów będzie brała udział 
w  zajęciach praktycznych i spotkaniach środowiskowych.
W ramach projektu zrealizowano specjalistyczne zajęcia warsztatowe oraz 
odbyło się szereg spotkań środowiskowych – z nauczycielami i kierownictwem 
polskich placówek edukacyjnych, samorządowcami, działaczami III sektora i 
wiele innych.

7. Informacja = Integracja. Warsztaty i staże dziennikarskie dla Polaków z 
różnych rejonów Mołdawii. Projekt przewidywał w pierwszym etapie organizację 
warsztatów dziennikarskich dla grupy 10 młodych Polaków z Mołdawii. 
Warsztaty odbyły się we Wrocławiu. Pobyt grupy trwał 14 dni, z czego 7 dni to 
intensywne zajęcia warsztatowe, a kolejne 7 to krótki staż we wrocławskich 
mediach (gazeta, radio, portal internetowy). Zajęcia warsztatowe poprowadzili 
doświadczeni dziennikarze i pracownicy mediów, a także filologowie i 
językoznawcy.
Drugi etap projektu to staż – praktyka, w mediach polonijnych. Staż w wymiarze 
14 dni odbył się na Litwie z uwagi na to, że tamtejsze media są z jednej strony 
bardzo rozwinięte – dając możliwość wszechstronnej praktyki, z drugiej zaś 
same potrzebują wsparcia kadrowego, zmagając się z problemem finansowania 
etatów dla dziennikarzy. Pozwoliło to na spotęgowanie efektów projektu, gdyż 
inwestując w rozwój mediów polonijnych w Mołdawii, jednocześnie 
wspomogliśmy działalność polskich mediów na Litwie. Staż odbył się głównie w 
Redakcji Kuriera Wileńskiego (który również prowadzi internetowy portal 
informacyjny), ale również dotyczył Radia znad Wilii.

8. MŁODY LIDER WILEŃSZCZYZNY. Wakacyjna szkoła umiejętności liderskich 
dla młodzieży z terenu Wileńszczyzny.
Projekt zakładał zorganizowanie szkoły dla młodzieżowych polskich liderów z 
Litwy, skupionych wokół Stowarzyszenia Kurier Wileński. Uczestnicy zadania to 
licealiści polskich szkół z Wilna, którzy współpracują przy projektach tej 
organizacji. Uczestnicy projektu na Litwie zajmują się organizowanie akcji 
społecznych i obywatelskich w swoich środowiskach. 
Projekt obejmował 10-dniowym pobyt w Polsce, i składał się z dwóch części – 
warsztatowej (5 dni) oraz stażowej (5 dni).

9. POMOC DLA POLAKÓW W KRZYWYM ROGU NA UKRAINIE
Pomoc zarówno finansowa (darowizna na cele statutowe), jak również rzeczowa 
została przekazana przedstawicielom organizacji polonijnej na spotkaniu we 
Lwowie. Związek Polaków w Krzywym Rogu na Ukrainie jest niedużą 
organizacją polonijną. Przeżywa szereg trudności ze względu na ogromną 
odległość od granic RP.

10. POMOC RZECZOWA DLA POLAKÓW W REJONIE SOLECZNICKIM NA 
LITWIE
Pomoc została przekazana za pośrednictwem władz Rejonu Solecznickiego. 
Pomoc obejmowała: książki, podręczniki i materiały szkolne dla dzieci i 
młodzieży zamieszkującej Rejon Solecznicki, artykuły chemiczne i kosmetyczne 
dla placówki oświatowo-wychowawczych w Solecznikach, artykuły spożywcze 
(paczki) dla najbardziej potrzebujących rodzin z rejonu, artykuły odzieżowe dla 
wybranych gmin Rejonu, komputery (laptopy) dla szkoły w Dziewieniszkach.

RODACY – BOHATEROM 

11. DBAJMY O BOHATERÓW. Paczka na Dzień Polonii dla kombatantów AK 
na Białorusi. Dowóz paczek do kombatantów na Kresach Wschodnich - na 
Białorusi . Projekt adresowany do kombatantów AK na Białorusi. Zadanie jest 
realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy AK na Białorusi. 
Stowarzyszenie realizuje całoroczny projekt pomocy kombatantom na Kresach. 
Święto Polonii jest dodatkowym etapem naszego projektu. Stowarzyszenie 
organizuje paczki na Dzień Polonii a Kancelaria Senatu dopomaga nam w 
dowożeniu tych darów do kombatantów na to święto. Zadanie zlecone przez 
Kancelarię Senatu RP.

12. PACZKA WIELKANOCNA DLA KOMBATANTÓW AK NA KRESACH. W 
edycji Wielkanocnej zebraliśmy 4.864,752 kg artykułów spożywczych i 
chemicznych, o wartości 67.782,28 zł. Wpływy gotówkowe to suma 30.744,83 zł, 
z czego pokryliśmy koszty zakupu brakujących artykułów, materiałów 
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opakowaniowych oraz koszty paliwa do samochodu na zwiezienie darów do 
miejsc pakowania oraz przewóz gotowych paczek na Kresy.  Przygotowywaliśmy 
paczki świąteczne dla organizacji kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Wszędzie paczki osobiście dowoziliśmy, przekazując wszystkim polskim 
kombatantom na Kresach pozdrowienia od darczyńców. Ze wszystkich 
wyjazdów przedstawiamy na stronach internetowych fotoreportaże i czasem 
również krótkie filmy z przekazywania darów. Zadanie własne stowarzyszenia.

13. PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH RODACY - 
BOHATEROM. BOŻE NARODZENIE 2012. W tej edycji akcji zebraliśmy prawie 
16 ton darów o wartości 397.899,23 PLN. Wpływy gotówkowe w wysokości 
ponad 45.000 PLN, pomogły dokupić brakujące towary, ale przede wszystkim 
mogliśmy zorganizować logistycznie całą akcję. Pokryliśmy m.in. koszty paliwa 
do samochodów na zwiezienie darów z całej Polski do Wrocławia i do 
Białegostoku. Zorganizowaliśmy około 40 kursów. Wywóz gotowych paczek do 
Kombatantów na Kresach tylko częściowo udało się przeprowadzić w roku 2012. 
Pozostałe, niewywiezione w 2012 roku, dary wyjadą w pierwszych tygodniach 
roku 2013. Ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na stronach internetowych 
fotoreportaże i sprawozdania. Zadanie własne stowarzyszenia.

14. WSPARCIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY AK NA 
BIAŁORUSI – stała kwartalna dotacja – kwota zadania 1.500,00 zł  x 4 kwartały 
– 6.000,00 zł rocznie –została przekazana przedstawicielom Stowarzyszenia.

15. BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI.
Projekt  objął cykl działań na rzecz wrocławskiego środowiska kombatanckiego. 
Zawierał kompleksowe działania dla wrocławskich środowisk kombatanckich i 
osób represjonowanych. Zadanie dotyczyło czterech obszarów działań:
• Edukacyjne - Zapewnienie środowisku wrocławskich Kombatantów możliwości 
jak najszerszego dotarcia do młodzieży szkolnej na lekcje żywej historii.
• Integracyjne - Zapewnienie kombatantom mieszkającym we Wrocławiu 
możliwości  wspólnego wyjazdu rekreacyjno-integracyjnego, jak również 
możliwości spotkania środowiskowego z Kombatantami AK z innych miast i 
Okręgów.
• Socjalne - Zapewnienie Kombatantom wymagającym pomocy działań w sferze 
opiekuńczej oraz podkreślenie pamięci o nich poprzez prezenty, upominki i 
paczki świąteczne na Święta Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie dla 
każdego Kombatanta. Drugą formą wsparcia była opieka wolontaryjna nad 
Kombatantami wymagającymi opieki – szczególnie w drobnych pracach 
domowych (zakupy, sprzątanie itp.) oraz organizacja i doskonalenie grupy 
wolontariuszy.
• Organizacyjne - Zapewnienie organizacjom kombatanckim pomocy w sferze 
archiwizacji dokumentów znajdujących się w biurze organizacji oraz 
przygotowanie do archiwizacji dokumentów, prace porządkowe i segregowanie 
dokumentów, przygotowanie materiałów do przekazania innym instytucjom oraz 
pomoc w wydawaniu materiałów informacyjnych (Biuletyn środowiska 
lwowskiego AK).

16. RENOWACJE POLSKICH NEKROPOLII I MIEJSC PAMIĘCI NA KRESACH
Renowacje objęły odnowienie Cmentarza Wojennego w Surkontach, gdzie 
spoczywa ppłk. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” i jego żołnierze. Pozyskane do 
przeprowadzania renowacji materiały (farby, pędzle, szczotki, kosiarki itp.) 
pozostawiono Kombatantom na Białorusi w celu wykorzystania przy innych 
pracach renowacyjnych. Materiały te wykorzystano do remontu cmentarzy w 
Wawiórce, Niecieczy i Naczy. W ramach tego projektu przekazano także 
działaczom ZPB tablicę upamiętniającą ostatnią bitwę września 1939 roku na 
Grodzieńszczyźnie. Przekazano także kilka tablic granitowych działaczom ZPL 
dla uczczenia polskich miejsc pamięci w Rejonach Solecznickim i Święciańskim.

17. PRZYJAZD KOMBATANTÓW Z KRESÓW DO OJCZYZNY
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN zostało zaproszone do współpracy przy 
projekcie Najwyższej Izby Kontroli. Na zaproszenie tej państwowej instytucji, do 
Polski przyjechali Kresowi kombatanci żyjący na terenie Litwy, Białorusi i 
Ukrainy. Nasza organizacja była odpowiedzialna za koordynację programu 
organizacyjnego i merytorycznego tego zadania. Kombatanci przyjechali do 
Ojczyzny, na 2-tygodniowy pobyt, do ośrodka szkoleniowego Najwyższej Izby 
Kontroli w Goławicach, pod Warszawą, we wrześniu 2012 roku. 
Kombatanci brali udział w wielu spotkaniach i wydarzeniach organizowanych 
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przez nasze Stowarzyszenie i zaprzyjaźnione z naszą organizacją środowiska. 
W projekcie wzięli udział wolontariusze Stowarzyszenia.

18. WIGILIA DLA KOMBATANTÓW WE WROCŁAWIU.
Projekt obejmował organizację spotkania świątecznego dla Weteranów AK 
mieszkających we Wrocławiu – zrzeszonych w Okręgu Dolnośląskim 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W ramach spotkania odbyły się następujące działania:
- część oficjalna spotkania (wystąpienia przedstawicieli środowiska 
kombatanckiego, organizatorów, historyków itd.),
- poczęstunek,
- wspólne śpiewanie kolęd,
- wręczenie najbardziej zaangażowanym wolontariuszom nagród i wyróżnień.
Projekt realizował kilka celów:
- integracyjny – zapewnienia Weteranom AK spotkania w gronie towarzyszy 
broni;
- edukacyjny – w spotkaniu brali także udział wolontariusze – pomagający na co 
dzień środowisku Kombatanckiemu. Dla tych młodych ludzi spotkanie było 
okazją do zetknięcia się z żywą historią;
- socjalny – spotkanie było okazją do wręczenia Kombatantom paczek 
świątecznych.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

19. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”- MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O 
NIEZŁOMNYCH – projekt dofinansowany przez Urząd Miejski we Wrocławiu
Projekt to cykl wydarzeń kulturalnych dla młodzieży Wrocławia. Projekt zakładał 
ciekawe formy prezentacji tematu - przegląd filmów, spotkania z książką, 
dyskusyjne kluby filmowe, warsztaty historyczne dla młodzieży, konkurs dla 
młodzieży. Zadanie zakładało szeroką dostępność, poprzez mocną i 
wszechstronną kampanię promocyjną.
Projekt miał kilkumiesięczną formę realizacji według poniższego planu 
czasowego:
III 2012r. - Wydarzenia kulturalne związane z Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – koncert, spotkania z książką, warsztat historyczny, 
rozstrzygnięcie konkursu z okresu IX-XII 2011r.
IV,V,IX,X,XI 2012r. - Czwartkowe Dyskusyjne Kluby Filmowe poświęcone 
wrocławskim Żołnierzom Wyklętym – spotkanie raz w miesiącu w: kwietniu, 
maju, wrześniu, październiku, listopadzie 2012r. – w oparciu o materiał filmowy 
odbyły się spotkania z żywymi świadkami historii, autorami dokumentów, 
historykami IPN, którzy prowadzili warsztaty historyczne.
IX-XII 2012r. – II Edycja Konkursu dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych na 
temat Żołnierzy Wyklętych – WROCŁAWSKIE HISTORIE ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH zadanie organizowane we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium 
Oświaty, wrocławskim Oddziałem IPN oraz ŚZŻ AK we Wrocławiu.
Każdy etap zadania był rejestrowany i stworzony został filmowy obraz wydarzeń. 
W projekt zaangażowany był zespół młodych wolontariuszy.

20. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”- MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O 
NIEZŁOMNYCH – projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK
Bliźniaczy projekt w stosunku do projektu realizowanego na zlecenie Miasta 
Wrocławia. W ramach tej części projektu realizowano jednak zupełnie inne 
działania. Odbyły się następujące działania:
- opracowanie redakcyjne i naukowe oraz przygotowanie do druku prac z I Edycji 
Konkursu na temat Żołnierzy Wyklętych. Planowany termin wydania prac z 
Konkursu – 2013 rok;
- dofinansowanie działań związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – w szczególności organizacja koncertu Andrzeja 
Kołakowskiego oraz organizacji Gali wręczenia nagród laureatom I Edycji 
Konkursu o Żołnierzach Wyklętych;
- realizacja wystawy plenerowe „Pola Pamięci” na temat wrocławskich Żołnierzy 
Wyklętych w przestrzeni miejskiej Wrocławia;
- udział w przygotowaniu czterech patriotycznych opraw meczowych na meczach 
piłkarskich;
- promocja II Edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych;
- przygotowanie materiału fotograficznego i filmowego z projektu.
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EDUKACJA 

21. LEKCJE MIŁOSZA
Zadanie miało charakter warsztatów artystycznych i współpracy między 
uzdolnioną grupą uczniów z Gimnazjum ŻEJMIANY  z Podbrodzia na Litwie, a 
młodzieżą z klasy teatralnej XVII LO im. A. Osieckiej z Wrocławia. Zajęcia będą 
oparte o poezję Czesława Miłosza. Materiał do pracy był wcześniej 
przygotowany przez pedagogów opiekujących się merytorycznie projektem. Obie 
grupy młodzieżowe przygotowywały się do spotkania, poznając twórczość i życie 
Noblisty oraz pracując w swoich środowiskach nad tekstami i pomysłami 
artystycznego wyrazu. Głównym celem zadania były zajęcia z profesjonalistami 
– zawodowymi aktorami. Efektem finalnym było wystawienie wspólnego 
spektaklu słowno-muzycznego na bazie twórczości Miłosza, w języku polskim i 
litewskim. Spektakl został pokazany społeczności lokalnej w Podbrodziu. Przy 
okazji zajęć artystycznych grupa młodzieży uczestniczyła w jednodniowej 
wycieczce po Wilnie. 

PROJEKTY SPOŁECZNE 

22. WOLONTARIAT
Budujemy grupę wolontariuszy, która stale współpracuje z naszą organizacją 
przy realizacji wielu projektów.  Organizujemy ciekawe spotkania dla 
Wolontariuszy, szkolenia (w zakresie wolontariatu, pisania wniosków itp.), 
wyjazdy integracyjne, współpracę przy wielu różnorodnych projektach. Obszary 
działalności Wolontariatu:
- opieka nad Kombatantami AK, NSZ, WiN itd. we Wrocławiu;
- przygotowanie i dostarczenie paczek wrocławskim Kombatantom;
- zapewnienie przejazdów wrocławskim Kombatantom;
- pomoc w wydaniu i dystrybucji materiałów informacyjnych i wydawnictw 
Kombatanckich;
- praca przy przygotowaniu paczek dla Kombatantów w ramach akcji Rodacy-
Bohaterom;
- pomoc w realizacji projektów polonijnych;
- współpraca przy projektach w zakresie edukacji historycznej.
Spotkania grupy wolontariackiej odbywały się dwa razy w miesiącu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5000

15

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.
Działalność obejmuje przede wszystkim:
a) działalność charytatywną;
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet. Asortyment sprzedaży - koszulki, płyty, 
książki, kubki i inne.
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami. Asortyment sprzedaży - jak 
wyżej.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.91.Z

47.99.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,191,507.57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,189,551.68 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 1,279.50 zł

4. Przychody z działalności finansowej 122.89 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 530,728.50 zł
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0.00 zł

466,707.00 zł

45,000.00 zł

19,021.50 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 658,823.18 zł

0.00 zł

94,028.00 zł

0.00 zł

564,795.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 553.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 1,110.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 1,110.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 997,985.83 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

996,922.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

169.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

893.94 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

65.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 36 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 4 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

31.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

21.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 120,461.50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 120,461.50 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,372.67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

6,900.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Młody Wrocław pamięta o Wyklętych 15,000.00 zł

2 Bohaterowie naszej wolności 20,000.00 zł

3 Wigilia dla Kombatantów 10,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Od wschodu do zachodu. Obóz dla młodzieży polskiej z Białorusi i Niemiec 58,380.00 zł

2 Pieśń, która nigdy nie ustaje 32,739.00 zł

3 Warsztaty dla nauczycieli ze Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie 31,600.00 zł

4 Północ-południe. Obóz dla młodzieży polskiej z Łotwy i Czech 39,308.00 zł

5 Paczka na Dzień Polonii dla Kombatantów AK na Białorusi 5,742.00 zł

6 Lekcje Miłosza 19,021.50 zł

7 Obóz młodych liderów Polonii z Litwy 20,000.00 zł

8 Nauczyciel - przewodnik do polskości 120,920.00 zł

9 Informacja = integracja 76,350.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

10 Ocalić od zapomnienia... 81,688.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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