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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ilona Małgorzata 
Gosiewska

Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Suszyńska Wiceprezes Zarządu TAK

Eugeniusz Gosiewski Wiceprezes Zarządu TAK

Grażyna Jadwiga 
Piotrowicz

Sekretarz Zarządu TAK

Norbert Klimiuk Skarbnik Zarządu TAK

Aleksandra Izabela Bujalska Członek Zarządu TAK

Kamila Gosiewska Członek Zarządu TAK

Dominik Michał 
Rozpędowski

Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Józef Kowalczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksandra Wolańska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Paweł Rozenek Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN w 2016 roku prowadziło działania na wielu płaszczyznach. Mocno 
rozwinęła się struktura organizacji, zwiększyła liczba członków i zakres wykonywanych zadań. 
W roku 2016 napisano i złożono 68 wniosków o dofinansowanie, z których 17 otrzymało wsparcie w 
postaci dotacji lub darowizn.
Od stycznia 2016 roku do końca grudnia ubiegłego roku zrealizowaliśmy 51 zadań, w tym 17 projektów 
dotowanych przez: Senat RP, MEN, MON, Urząd Miasta Wrocławia, Fundację Banku Zachodniego WBK, 
Fundację oraz Bank PKO BP, Fundację KGHM, Fundację ATLAS, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a 
także zadania własne wykonywane w ramach wolontariatu i zbiórek publicznych.
W roku 2016 współpracowaliśmy intensywnie z lokalnymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi 
oraz ośrodkami publicznymi: były to przede wszystkim organizacje kombatanckie – Światowy Związek 
Żołnierzy AK, Związek Żołnierzy NSZ, Zrzeszenie WiN, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 
1944-1956 – Jaworzniacy.
Były to także następujące instytucje: IPN – Zarząd Główny w Warszawie oraz Oddział we Wrocławiu, 
Komenda Główna Straży Granicznej, Najwyższa Izba Kontroli oraz szkoły z terenu całej Polski. 
Stowarzyszenie w roku 2016 pomagało w organizacji lub patronowało wielu projektom i inicjatywom 
innych organizacji na terenie kraju oraz wśród Polonii i Polaków za granicą.
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN wykonało następujące projekty w ramach prowadzonych obszarów 
działań:
1. REGRANTING PROJEKTÓW POLONIJNYCH
Projekt obejmował realizację całorocznego projektu regrantingowego na zadania dla Polonii i  Polaków 
poza granicami. W projekcie wybrano i dofinansowano 17 zadań dla Polaków z  zagranicy. Wszystkie 
projekty zostały poprawnie zrealizowane przez podmioty (stowarzyszenia i fundacje) z całej Polski. Ich 
beneficjentami byli Polacy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Anglii i Włoch.
Zadanie zostało zlecone przez Senat RP.
2. POLSKIE INWESTYCJE W POLSKIM REJONIE
Projekt dotyczył realizacji zadań, mających na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podjęcia 
działań inwestycyjnych w Rejonie Solecznickim na Litwie. W ramach projektu przygotowano zestaw 
materiałów informacyjnych na temat oferty inwestycyjnej Rejonu. Objęła ona m.in. produkcję filmu 
reklamowego, przygotowanie folderów inwestycyjnych, przygotowanie stron internetowych itp. W 
ramach projektu, przy patronacie Ministerstwa Rozwoju odbyło się w Polsce kilka konferencji dla osób i 
instytucji zainteresowanych inwestycjami na Litwie. Zorganizowano także kilka misji gospodarczych na 
terenie rejonu Solecznickiego, w których wzięli udział przedstawiciele polskich firm. Projekt objął 
również przeprowadzenie akcji reklamowej w polskich mediach na temat Rejonu Solecznickiego.
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Zadanie zostało zlecone przez Senat RP.
3. LOT SOKOŁA
Projekt dotyczył organizacji spartakiady młodzieży z klubów Sokoła z Litwy i Białorusi. Projekt został 
zrealizowany podczas obchodów rocznicy istnienia klubu Sokół na Litwie. Gospodarze projektu 
przygotowali szereg zawodów sportowych w różnych dziedzinach – począwszy od biegów, a skupionych 
najbardziej na grach zespołowych – piłce nożnej, siatkówce i koszykówce. Po zawodach sportowych 
uczestnicy spartakiady zwiedzili również Wilno i Wileńszczyznę.
Zadanie zostało zlecone przez Senat RP.
4. VI SPOTKANIE WETERANÓW O KRESOWYCH KORZENIACH, ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I ICH RODZIN
W ramach VI edycji projektu grupy Kombatantów z Kresów oraz Ich opiekunów, Kombatanci z Polski o 
kresowych korzeniach, a także przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych odwiedzili ośrodek 
wojskowy w Mielnie-Unieściu. W projekcie wzięły udział grupy weteranów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii, a także Kombatanci z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Nowego Targu. W ramach 
pobytu Kombatanci mieli zapewnione podstawowe badania lekarskie i zakup lekarstw. Goście wzięli 
udział w uroczystościach oraz mieli zapewniony atrakcyjny program krajoznawczy. Odbyli wiele spotkań 
z różnymi środowiskami z całej Polski – przede wszystkim z Darczyńcami akcji Rodacy Bohaterom. W 
projekcie wzięło udział ponad stu uczestników.
Projekt jest współorganizowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższą Izbę Kontroli oraz 
Komendę Główną Straży Granicznej.
5. POMOC POLAKOM NA KRESACH
Organizowano pomoc rzeczową dla polskich środowisk z różnych krajów Europy Wschodniej. 
Dostarczano m.in. materiały biurowe, książki, materiały szkolne, chemiczne oraz inne dary do różnych 
środowisk polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
6. UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W NAJWAŻNIEJSZYM ŚWIĘCIE REJONU SOLECZNICKIEGO „ŚWIĘTO 
PLONÓW - DOŻYNKI 2016”
Po raz kolejny delegacja Stowarzyszenia Odra-Niemen została zaproszona przez władze Rejonu 
Solecznickiego na to prestiżowe wydarzenie. W trakcie 3-dniowego pobytu odbyło się spotkanie z 
merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem dla przewodniczących delegacji z Polski, Litwy, 
Ukrainy, Niemiec i Białorusi, w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego. W ramach tego 
spotkania Stowarzyszenie Odra-Niemen otrzymało prestiżową Nagrodę Specjalną Samorządu Rejonu 
Solecznickiego. Grupa brała też udział w jarmarku twórców ludowych i wystawach stoisk dożynkowych.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
7. WYPRAWY DO WIELKIEJ BRYTANII – EDUKACYJNO-PATRIOTYCZNE
Podczas dwóch wypraw do Wielkiej Brytanii zrealizowano głównie zajęcia edukacyjne, a także 
patriotyczne, skierowane do Polaków zamieszkujących wyspy brytyjskie. Uczestnicy wyjazdów 
odwiedzili Londyn, Southampton oraz Leeds. Prowadzili lekcje w polskich szkołach weekendowych na 
temat Żołnierzy Wyklętych. Wzięli udział w uroczystościach 1 Marca w Londynie, spotkali się z żyjącymi 
w Wielkiej Brytanii Kombatantami i Żołnierzami Wyklętymi, a także prowadzili działania związane z 
nawiązaniem lepszych kontaktów z polskimi szkołami w Anglii.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
8. WYJAZD NA BIAŁORUŚ – OBCHODY ŚWIĘTA 15 SIERPNIA
Na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi delegacja Stowarzyszenia Odra-Niemen wzięła udział w 
obchodach Święta Wojska Polskiego organizowanych na Białorusi. W ramach obchodów uczestnicy 
odwiedzili wiele miejsc historycznych i miejsc pamięci związanych z walkami polskich żołnierzy i 
partyzantów podczas walk I Wojny Światowej, Wojny 1920 roku, II Wojny Światowej oraz II Konspiracji. 
Podczas realizacji projektu odwiedzono również Kombatantów AK na Białorusi.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
9. POBYT DZIECI ZE LWOWA W WARSZAWIE
W grudniu 2016 roku przebywała w Polsce grupa dzieci polskich ze Lwowa. Stowarzyszenie Odra-
Niemen wzięło udział w tym projekcie, organizując opiekę nad dziećmi, zapewniając wychowawców i 
kadrę opiekunów.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
10. NAUCZYCIEL – PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI
Projekt objął całoroczny cykl zajęć doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów polskich placówek 
oświatowych w Rejonie Solecznickim, Wileńskim i Święciańskim na Litwie. Uczestnikami byli 
nauczyciele przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, nauczania początkowego oraz dyrektorzy 
placówek. Łączna ilość beneficjentów projektu – 140 osób. W ramach projektu odbyły się cykle szkoleń 
psychologicznych, metodycznych, a także wizyty w Polsce. Uczestnicy odwiedzili Kraków i Trójmiasto.
Zadanie zlecone przez MEN.
11. WIZYTY STUDYJNE
Projekt objął organizację trzech wizyt studyjnych we Wrocławiu dla nauczycieli polskich szkół na Litwie 
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– w Rejonach Wileńskim i Solecznickim, a także dla nauczycieli z polskich szkół w Wielkiej Brytanii, 
Podczas wizyt organizowano wiele spotkań w szkołach, z nauczycielami, przedstawicielami Kuratorium 
Oświaty, przedstawicielami środowisk artystycznych, instytucji pozarządowych, muzeów itp. W 
projekcie wzięła udział 50-osobowa grupa nauczycieli Projekt zakończyła międzynarodowa Konferencja 
w Warszawie.
Zadanie zlecone przez MEN.
12. SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW POLONII
W ramach projektu Ojczyznę odwiedziła grupa 33 młodych Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i 
Mołdawii. Wraz ze swoimi rówieśnikami z Polski – 7 osób - wzięli oni udział w warsztatach dotyczących 
aktywizacji do działania w organizacjach pozarządowych, doskonaleniu umiejętności prowadzenia i 
zarządzania projektami, cech liderskich i umiejętności interpersonalnych. Oprócz tego uczestnicy 
projektu realizowali bogaty program turystyczny i krajoznawczy. Projekt odbył się we Wrocławiu.
Zadanie zlecone przez Senat RP.
13. WARSZAWA’44
W projekcie wzięła udział grupa 35 młodych Polaków z Litwy, Ukrainy, Białorusi i  Mołdawii, a także 15 
uczestników z Polski. Grupa przebywała w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia, zapoznając się z 
tematyką Powstania Warszawskiego. Zajęcia obejmowały spotkania z żyjącymi Powstańcami 
Warszawskimi, porządkowanie kwater powstańczych na Powązkach oraz realizację innych elementów 
edukacyjnych i integracyjnych.
Zadanie zlecone przez Senat RP.
14. KOLONIE DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY
W ramach projektu 49 uczestników – dzieci i młodzież z Litwy, Białorusi i Polski  wzięło udział w 
koloniach organizowanych nad Morzem Bałtyckim. W ramach projektu bogaty był program 
krajoznawczy i sportowy, ale również odbyło się wiele zajęć warsztatowych w zakresie budowania 
silnego związku uczestników z Ojczyzną. Po zakończeniu kolonii uczestnicy polonijni organizowali 
również projekty w swoich miejscach zamieszkania, wypracowane podczas pobytu na koloniach.
Zadanie zlecone przez MEN.
15. KOLONIE DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI
W ramach projektu 12 uczestników – dzieci i młodzież z Białorusi wzięło udział w koloniach 
organizowanych nad Morzem Bałtyckim. W ramach projektu bogaty był program krajoznawczy i 
sportowy, ale również odbyło się wiele zajęć warsztatowych w zakresie budowania silnego związku 
uczestników z Ojczyzną.
Zadanie zlecone przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
16. FUNDACJA ATLAS
W roku 2016 pozyskano wsparcie Fundacji ATLAS na rzecz projektów dla dzieci i młodzieży. 
Dofinansowanie Fundacji przeznaczono na wsparcie projektów kolonijnych zleconych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dzięki uzyskanej darowiźnie 
realizowane projekty objęły większą ilość uczestników oraz większy program realizacyjny.
Projekt sfinansowany przez Fundację ATLAS.
17. PROJEKT NIEZŁOMNI  - ŚWIĘTA KATARZYNA, SIECHNICE
W ramach projektu prowadzono przez wiele miesięcy lekcje edukacyjne w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych w miejscowościach Święta Katarzyna oraz Siechnice. Zajęcia dotyczyły 
wybranych zagadnień historycznych – m.in. Żołnierzy Wyklętych, ważnych polskich postaci II Wojny 
Światowej oraz bohaterów powojennych. Podsumowaniem projektu był konkurs dla młodzieży szkolnej 
organizowany w czerwcu, wsparty nagrodami przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. W ramach tego 
projektu zorganizowano także dużą rekonstrukcję na uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Rekonstrukcja dotyczyła walk Żołnierzy Wyklętych.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
18. LEKCJE EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE
W ramach projektu prowadzono liczne zajęcia edukacyjne w szkołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny na 
temat Żołnierzy Wyklętych i innych aspektów współczesnej historii Polski. Zajęcia odbyły się m.in. w 
liceach – I, VIII, XVII we Wrocławiu oraz II LO w Brzegu na Opolszczyźnie, a także w szkołach 
gimnazjalnych we Wrocławiu.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
19. PROJEKT EDUKACYJNY NA PODKARPACIU
W kwietniu 2016 roku odbyliśmy projekt edukacyjny na Podkarpaciu. Odwiedziliśmy dziewięć szkół – 6 
szkół podstawowych (Zręcin, Chorkówka, Kobylany, Świerzowa Polska, Kopytowa, Bóbrka), 1 
gimnazjum (Zręcin) oraz 2 szkoły średnie (Świerzowa Polska oraz Iwonicz Zdrój). W każdej 
poprowadziliśmy od jednej do trzech lekcji edukacyjnych na temat Żołnierzy Wyklętych, szczególnie z 
rejonu Podkarpacia – Eugeniusza Werensa ps. Pik, Antoniego Żubryda ps. Zuch, dowódców  IV 
Komendy Głównej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczniowie mogli również obejrzeć mundury, broń 
i wyposażenie z tego okresu historycznego.
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Zadanie własne Stowarzyszenia.
20. KWATERA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NA WROCŁAWSKICH OSOBOWICACH
Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen przy udziale wielu innych środowisk, spotykali się raz w 
miesiącu, w każdą trzecią sobotę miesiąca, na Kwaterach Żołnierzy Wyklętych, na wrocławskim 
Cmentarzu Osobowickim. Spotkania dotyczyły bieżących prac porządkowych, stawiania zniczy i edukacji 
dla innych grup o tym ważnym miejscu historii. Grupa jest także w tym  szczególnym  miejscu w każdą 
rocznicę  ważnego wydarzenia historycznego. Zajmujemy się także monitorowaniem tego miejsca jak 
również Pomnika Rotmistrza Pileckiego, pod kątem właściwej opieki logistycznej odpowiednich 
organów samorządowych. 
Zadanie własne Stowarzyszenia.
21. WOLONTARIAT
Wolontariat to regularne spotkania grupy młodzieży. Spotkania odbywały się w każdy czwartek, w 
siedzibie naszej organizacji i dotyczyły spraw bieżących, organizacyjnych. Odbyły się także spotkania 
tematyczne z gośćmi: wrocławskimi kombatantami, przedstawicielami innych organizacji i instytucji. 
Członkowie grupy brali też udział, jako uczestnicy, w międzynarodowych projektach edukacyjnych. 
Mają swój udział w renowacji miejsc pamięci na dawnych Kresach Wschodnich – w Koleśnikach na 
Litwie. Wspierają także prace biurowe stowarzyszenia oraz pomagają przy organizacji wielu 
wewnętrznych zadań (organizację wystaw tematycznych, spotkań w szkołach, akcji promocyjnych 
zachęcających do udziału w wydarzeniach). Wszyscy aktywnie uczestniczą w akcji RODACY-
BOHATEROM, która związana jest ze zbieraniem darów dla polskich kombatantów na Kresach, dla 
polskich środowisk na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Rumunii czy Mołdawii. Grupa spotyka się też 
regularnie w każdą trzecią sobotę miesiąca na Cmentarzu Osobowickim, przy Kwaterach Żołnierzy 
Wyklętych.  W ramach wolontariatu jest też organizowana stała pomoc organizacjom kombatanckim, 
współpraca przy organizacji spotkań kombatantów, opieka i bieżąca pomoc najbardziej potrzebującym 
weteranom.  
Zadanie własne Stowarzyszenia.
22. RAJDY GORCE
Projekt został zrealizowany w celach edukacyjnych. Celem projektu była popularyzacja wśród młodzieży 
szkolnej Żołnierzy Wyklętych i Ich postaw. W czterech rajdach realizowanych w Małopolsce wzięło 
udział blisko 500 osób – uczniów szkół z Małopolski, ale również z miast spoza tego regionu. Rajdy 
odbyły się  między wrześniem a grudniem 2016 roku. Pierwszy z rajdów odbył się w Bielance, Odrowążu 
i Żeleźnicy. Drugi w Tatrach – w Dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej, a także w Zakopanem. Trzeci z 
rajdów odbył się w Mogielicy, zaś czwarty w Szczawie. W projekcie Stowarzyszenia Odra-Niemen 
uczestniczyli również przedstawiciele innych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski.
Projekt zlecony przez MON.
23. RAJDY TURYSTYCZNE
Projekt zrealizowano w czasie od lipca do grudnia 2016 roku. Dotyczył on organizacji rajdów 
turystycznych oraz wyjazdów o charakterze patriotycznym. W ramach projektu zrealizowano 
następujące działania: dofinansowano wyjazd na Wileńszczyznę w lipcu 2016 roku, zorganizowano rajd 
w Gorcach – na Turbaczu – w sierpniu 2016 roku. Kolejne wydarzenie to dofinansowanie wyjazdu na 
Wileńszczyznę i Białoruś jesienią 2016 roku oraz rajd w Rudawy Janowickie w listopadzie 2016 roku. W 
tym projekcie wzięło udział ponad 100 uczestników.
Projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
24. SEKCJA SPORTOWA
Przez cały 2016 rok działała przy Stowarzyszeniu sekcja sportowa. Członkowie sekcji tworzą drużynę 
piłki nożnej i biorą udział w rozgrywkach halowych i plenerowych amatorskiej ligi WROCBAL. W ramach 
rozgrywek w 2016 roku nagrodzono nas pucharem dla  najlepszych kibiców ligi.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
25. SEKCJA TURYSTYCZNA
Przez cały rok prowadziła działalność Sekcja Turystyczna im. ppłk Adolfa Pilcha ps. Góra, Dolina. W roku 
2016, sekcja zorganizowała kilkanaście imprez rajdowych, z czego większość zorganizowana została 
przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK. Część imprez 
realizowanych przez sekcję zostanie omówiona także przy okazji projektu Dni Rotmistrza Witolda 
Pileckiego we Wrocławiu. We wszystkich rajdach organizowanych przez Sekcję wzięło udział blisko 700 
uczestników. Warto tu wspomnieć o rajdzie realizowanym poza działaniami dotacyjnymi i w ramach 
innych większych projektów. Był to rajd w Góry Bardzkie realizowany w marcu 2016 roku, w którym 
wzięło udział kilkunastu uczestników.
Zadanie własne Stowarzyszenia. 
26. BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI
Całoroczny projekt obejmujący działania na rzecz organizacji kombatanckich we Wrocławiu, w zakresie 
działań edukacyjnych i organizacyjnych. Projekt objął następujące elementy:
a) spotkania filmowe i dyskusyjne:
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- pierwsze spotkania w maju – w dniach 14, 16 i 17 maja – spotkania filmowe połączone z wizytą gości – 
Tadeusza Płużańskiego i Teresy Partyki-Gaj ps. Kotwica.
- drugie spotkanie w dniu 9 czerwca. W programie spotkania był pokaz filmu „Ludobójstwo” Arkadiusza 
Olszewskiego oraz spotkanie z twórcami filmu.
- trzecie spotkanie w listopadzie - w dniu 30 listopada. W programie był pokaz filmu „Cztery życia Lidii 
Lwow” oraz spotkanie z jego reżyserem Rafałem Mierzejewskim.
W spotkaniach i uroczystościach wzięło udział łącznie ponad 500 osób;
b) organizacja wystaw tematycznych – w ramach tego działania przez cały 2016r. organizowano pokazy 
kilku wystaw - „Rotmistrz Pilecki – Bohater z Auschwitz”, „Kwatery więzienne Cmentarza 
Osobowickiego we Wrocławiu”, „Danuta Siedzikówna – Inka”, „Żołnierze mjr Zygmunta Szendzielarza – 
Łupaszki”, „Wojna 1920 roku w plakacie”. Wystawy pokazano w 16 różnych miejscach na Dolnym 
Śląsku, Lubelszczyźnie i Mazowszu – w szkołach, a także w przestrzeni publicznej.
Wszystkie wystawy były udostępniane nieodpłatnie. W przypadku szkół i instytucji o charakterze 
edukacyjnym Stowarzyszenie pokrywało również koszt transportu wystawy, a montażu i demontażu 
dokonywali członkowie i wolontariusze organizacji.
Zadanie zlecone przez Gminę Wrocław.
27. POBYT KOMBATANTÓW ARMII KRAJOWEJ Z BIAŁORUSI W SANATORIUM
W ramach projektu Kombatanci z Białorusi, wraz ze swoją szefową – płk Weroniką Sebastianowicz 
przybyli do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Wzięli oni udział w turnusie 
rehabilitacyjno-sanatoryjnym organizowanym dla nich w Jedlinie Zdrój oraz Szczawnie Zdrój. Na 
zakończenie pobytu sanatoryjnego nasi goście z Białorusi odwiedzili Krzeszów, gdzie wzięli udział w 
uroczystościach Kombatanckich oraz Sobótkę, gdzie wzięli udział w Biegu Niezłomnych.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
28. WSPARCIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH W POLSCE I ZA GRANICĄ
W ramach projektu odbywała się współpraca z następującymi organizacjami Kombatanckimi w kraju: 
Zarządem i środowiskiem Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt 
Lwowskich”, z Zarządem i środowiskiem Dolnośląskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ, z Okręgiem 
Dolnośląskim Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, z Zarządem ŚZŻAK Oddział 
Dolny Śląsk oraz z wrocławskimi kołami i obwodami AK. W ramach projektu prowadzono następujące 
działania: obsługa zebrań i spotkań, wysyłka przesyłek pocztowych, organizacja spotkań tematycznych i 
z młodzieżą, zapewnienie transportu na spotkania wewnętrzne i uroczystości w szkołach, poczty 
sztandarowe, zakup art. biurowych i spożywczych, pomoc i udział przy spotkaniach świątecznych, 
pomoc w organizacjach pogrzebów kombatanckich, pomoc organizacyjno-biurowa w uzyskaniu 
odznaczeń kombatanckich, dostarczanie paczek świątecznych na Święta. Dary te były dostarczane do 
dolnośląskich środowisk AK, NSZ, WiN, Jaworzniaków oraz do weteranów z innych regionów, według 
zgłoszeń. Zorganizowano również spotkania świąteczne dla członków Stowarzyszenia Jaworzniacy. 
Członkowie Jaworzniaków spotykają się również regularnie w każdym miesiącu na spotkaniu swojej 
organizacji w biurze Stowarzyszenia Odra-Niemen.
Wsparcie środowisk kombatanckich na Kresach dotyczyło głównie weteranów z terenu Białorusi i 
wiązało się z następującymi zadaniami. Pokryto koszty organizacji spotkania na Wielkanoc w Skidlu. 
Dodatkowo Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi wspierane jest finansowo - na potrzeby 
organizacyjne środowiska. Kombatanci są też otaczani opieką w trakcie ich pobytów w Polsce, w razie 
zgłaszania takich potrzeb (transport, pomoc medyczna, sprawy urzędowe). W 2016 roku rozpoczęto 
również starania o samochód osobowy na potrzeby Kombatantów z Białorusi.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
29. DNI NATO WE WROCŁAWIU
Projekt zrealizowano we współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Projekt dotyczył 
podkreślenia ważności polskiej obecności w Pakcie NATO, szczególnie w aspekcie szczytu NATO w 
Warszawie. W ramach projektu organizowaliśmy pobyt Kombatantów AK i innych organizacji 
niepodległościowych podczas Dni NATO we Wrocławiu.
Projekt dofinansowany przez Fundację KGHM Polska Miedź.
30. UROCZYSTOŚCI W KRZESZOWIE
Projekt dotyczył uroczystości odpustu Sanktuarium w Krzeszowie, Święta Wojska Polskiego oraz 
Pielgrzymki Narodowych Sił Zbrojnych do Krzeszowa. W uroczystościach wzięli udział Kombatanci AK z 
Białorusi, Kombatanci NSZ z Dolnego Śląska oraz liczna grupa działaczy Stowarzyszenia Odra-Niemen. 
W ramach uroczystości wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, koncercie, spotkaniach 
odpustowych oraz spotkaniu integracyjnym.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
31. PACZKA WIELKANOCNA I NA BOŻE NARODZENIE DLA KOMBATANTÓW AK NA KRESACH, 
KOMBATANTÓW W KRAJU, RODAKÓW NA KRESACH
W roku 2016 zebraliśmy blisko 60 ton darów, o wartości 1.168.998,60 zł. Wpływy gotówkowe to suma 
74.019,40 zł, z czego pokryliśmy koszty zakupu brakujących artykułów, materiałów opakowaniowych 
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oraz koszty paliwa do samochodu na zwiezienie darów do miejsc pakowania oraz przewóz gotowych 
paczek na Kresy.  Paczki były przygotowywane z przeznaczeniem dla wielu grup odbiorców – na 
podstawie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Byli to: kombatanci AK oraz 
Sybiracy na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie, kombatanci w kraju - AK, NSZ, WiN, Jaworzniacy, rodacy 
na Kresach znajdujący się w trudnej sytuacji – osoby samotne, rodziny wielodzietne, inwalidzi, dzieci z 
domów dziecka itp., w następujących  krajach: Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia 
(Bukowina), Naddniestrze. Wywóz gotowych paczek na Kresy tylko częściowo udało się przeprowadzić 
w roku 2016. Pozostałe, niewywiezione w 2016 roku, dary wyjechały w roku 2017. Ze wszystkich 
wyjazdów przedstawiamy na stronach internetowych fotoreportaże i czasem również krótkie filmy z 
przekazywania darów. 
Zadanie jest zbiórką publiczną.
32. RODACY – BOHATEROM – WSPARCIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTU
Projekt uzyskał dofinansowanie na pokrycie wydatków z tzw. wkładów własnych oraz pokrycie kosztów 
dodatkowych działań projektowych. W ramach dofinansowania sfinansowano działania na rzecz 
środowisk Kombatanckich oraz miejsc pamięci w Polsce i na Kresach. Projekt zrealizowano w okresie od 
czerwca do grudnia 2016 roku.
Projekt uzyskał dofinansowanie Banku PKO BP.
33. RODACY – BOHATEROM – REPORTAŻ Z PROJEKTU
W ramach realizacji projektu Rodacy-Bohaterom Stowarzyszenie Odra-Niemen otrzymało wsparcie na 
przygotowanie i nakręcenie filmu o postaciach żyjących Kombatantów II Wojny Światowej lub II 
Konspiracji. W ramach projektu wsparto nakręcenie filmu na temat Genowefy Aleksander – żołnierza 
Narodowych Sił Zbrojnych.
Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Banku PKO BP.
34. OPERACJA OSTRA BRAMA – WILEŃSZCZYZNA
W pierwszych dniach lipca odbył się wyjazd związany z obchodami rocznicy Operacji Ostra Brama. W 
wyjeździe na Wileńszczyznę wzięli udział przedstawiciele rodzin Żołnierzy Wyklętych, a także młodzież 
szkolna – laureaci Konkursów o Żołnierzach Wyklętych wraz z opiekunami. W wyjeździe uczestniczyli 
również młodzi członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen. W ramach czterech dni 
pobytu uczestnicy odwiedzili wiele ważnych miejsc pamięci w Wilnie i w regionie.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
35. RENOWACJA CMENTARZA W KOLEŚNIKACH NA WILEŃSZCZYŹNIE
Od lipca 2013 roku na prośbę Mera Rejonu Solecznickiego Stowarzyszenie Odra-Niemen prowadzi 
coroczne remonty cmentarzy i kwater na Wileńszczyźnie. W roku 2016 pracowaliśmy na cmentarzu w 
Koleśnikach. Był to drugi etap prac – poprzednie prace na tym cmentarzu zrealizowaliśmy w 2015 roku. 
Działacze i wolontariusze Stowarzyszenia ogrodzili teren kwatery krawężnikami, a także ogrodzeniem z 
granitowych słupków i łańcucha. Założono również furtkę, a dróżkę do pomnika wyłożono granitową 
kostką. Kwaterę zwieńczono dużym granitowym krzyżem.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
36. GRUPA HISTORYCZNO-EDUKACYJNA MŁOT IM. KPT. WŁADYSŁAWA ŁUKASIUKA
Grupa historyczno-edukacyjna MŁOT dział przy Stowarzyszeniu Odra-Niemen od 2014 roku. W skład 
grupy wchodzą członkowie, wolontariusze i przyjaciele Stowarzyszenia Odra–Niemen. W 2016 roku 
grupa prowadziła w szkołach zajęcia z zakresu edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży. 
Zorganizowała także 2 duże inscenizacje historyczne: w dniu 1 marca – inscenizacje wydarzeń 
związanych z działalnością Żołnierzy Wyklętych oraz w Siechnicach – rekonstrukcja walk Żołnierzy 
Wyklętych. Członkowie „Młota” wspomagali bieżące działania Stowarzyszenia Odra-Niemen, 
opiekowali się kombatantami i członkami ich rodzin, przygotowywali i zawozili dary dla Polaków na 
Kresach, pomagali przy renowacji cmentarzy na Wileńszczyźnie, uczcili rocznicę operacji „Ostra Brama”, 
pomagali przy organizacji Biegu Niezłomnych w Sobótce oraz realizowali autorski projekt „Galeria 
Żywych Pamiątek”. Członkowie grupy wzięli również udział w działaniach na terenie Warszawy, 
związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
37. KALENDARZ STYLIZACJI MODOWYCH
Przez cały 2016 roku członkowie Stowarzyszenia realizowali w każdym miesiącu serię zdjęć kobiet – 
członków i sympatyków Stowarzyszenia. Na zdjęciach panie prezentowały stylizacje modowe okresu 
pierwszej połowy XX wieku. Zdjęcia były w każdym miesiącu prezentowane na portalu Facebooka 
Stowarzyszenia. W grudniu 2016 roku na podstawie zrealizowanych zdjęć zamówiono kalendarz 
stylizacji. 
Zadanie własne Stowarzyszenia.
38. WIRTUALNA GALERIA ŻYWYCH PAMIĄTEK
Wirtualna Galeria Żywych Pamiątek to zbiór wartościowych eksponatów pochodzących z domów 
Kombatantów, Sybiraków oraz Seniorów. Wolontariusze Grupy Historyczno-Edukacyjnej MŁOT, zbierają 
wartościowe przedmioty i po obróbce prezentują je na stronie internetowej, w wirtualnej galerii 
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pamiątek, do której dostęp mają wszyscy zainteresowani. Odbywały się też spotkania poświęcone 
wybranym pamiątkom i ich właścicielom. Były to spotkania z żywymi światkami historii. Projekt 
Wirtualna Galeria Żywych Pamiątek jest autorskim pomysłem Grupy Historyczno-Edukacyjnej Młot, 
której członkowie sami napisali projekt i prowadzą go od 2014 roku.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
39. REKON 2016 – V WROCŁAWSKA PREZENTACJA GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH I 
POJAZDÓW MILITARNYCH
Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w dużej imprezie rekonstruktorskiej REKON 2016. W ramach 
projektu przygotowaliśmy duże stoisko, a nasi uczestnicy wzięli udział w dużej rekonstrukcji, 
zrealizowanej przez kilka grup rekonstrukcyjnych i historycznych.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
40. FESTIWAL NNW W GDYNI 
Po raz kolejny Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało zaproszone do współpracy przy VIII edycji 
Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1944–1989ʺ . Wolontariusze i członkowie naszej 
organizacji razem z zaproszonymi gośćmi wrocławskich środowisk niepodległościowych, brali udział w 
pokazach filmów, dyskusjach i panelach. Podczas festiwalu wyróżniono film „Jasna Strona” Aleksandry 
Bujalskiej – członka Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, na temat pani Genowefy Aleksander – 
żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas Festiwalu odbył się również konkurs stylizacji modowych. 
W konkursie wzięło udział kilka członkiń i wolontariuszek Stowarzyszenia Odra-Niemen, a jedna z nich – 
Teresa Sutowicz zdobyła jedną z nagród konkursu.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
41. ZADUSZKI NA WILEŃSZCZYŹNIE I NA BIAŁORUSI
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia odwiedzili Wileńszczyznę i Białoruś jesienią 2016 roku. Na 
ponad 40 cmentarzach i kwaterach wojennych postawili znicze od członków Stowarzyszenia dla 
żołnierzy Armii Krajowej, Legionów oraz Powstańców Listopadowych i Styczniowych, którzy polegli w 
walkach za wolną Polskę na terenie Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Nowogródczyzny. Podczas 
kilkudniowego pobytu postawiono kilkaset zniczy na nekropoliach na Litwie - w Rejonach Wileńskim, 
Solecznickim i Orańskim oraz na Białorusi – w rejonach Lidy, Wasiliszek, Iwieńca, Grodna, Szczuczyna, 
Wołkowyska i innych miejscowości.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
42. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
Projekt zorganizowano w związku z obchodami rocznicy Chrztu Polski. We wrocławskie obchody 
włączyły się – Kuria Metropolitalna oraz wiele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych miasta 
Wrocławia. W ramach projektu wzięliśmy udział w przygotowaniu i realizacji pokazu artystycznego na 
temat Chrztu Polski. Uczestnicy projektu – w tym wielu członków i sympatyków Stowarzyszenia Odra-
Niemen – występowali w przygotowanych strojach w spektaklu, który poprzez recytacje i śpiew miał 
przybliżyć mieszkańcom Wrocławia rocznicę tego ważnego wydarzenia.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
43. POKAZ FILMU „CZTERY ŻYCIA LIDII LWOW”
W ramach projektu zorganizowano kinowy pokaz filmu „Cztery życia Lidii Lwow”. Po filmie odbyło się 
spotkanie z reżyserem filmu – Rafałem Mierzejewskim. Film cieszył się dużym zainteresowaniem 
publiczności, znającej dobrze wspaniałą postać głównej Bohaterki filmu. Spotkanie po filmie obfitowało 
również w wiele niezwykłych aspektów i ciekawostek zarówno z produkcji filmu, jak też z życia Lidii 
Lwow.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
44. 1 MARCA – MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT DLA WROCŁAWSKICH BOHATERÓW
Projekt w zakresie upamiętniania historii i postaw żołnierzy II Konspiracji był cyklem wydarzeń, 
składającym się z kilku etapów:
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
a) Pokaz filmów o tematyce Żołnierzy Wyklętych, połączone ze spotkaniem z Kombatantami, twórcami, 
młodzieżą.
b) Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym. W ramach biegu przygotowano namiot 
Wyklętych, spotkanie z Kombatantami – w tym z panem płk Zbigniewem Lazarowiczem, zawody 
sportowe dla dorosłych i młodzieży, pokazy ułańskie.
c) Spotkanie z por. Henrykiem Atemborskim – żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz koncert „W 
hołdzie Wyklętym”.
d) Spotkanie w Zakładzie Karnym przy ul. Kleczkowskiej – uczczenie pamięci więźniów okresu 
stalinowskiego, poznawanie miejsc historii.
e) Sprzątanie kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
f) Wieczór pamięci Żołnierzy Wyklętych w LO nr XVII we Wrocławiu.
g) Msza Święta oraz Marsz Pamięci „Zachowałam się jak trzeba”, poświęcony pamięci Danuty 
Siedzikówny ps. Inka. Marsz zakończono występem młodzieży Dolnego Śląska.
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h) Rekonstrukcja historyczna w gminie Siechnice. W ramach rekonstrukcji pokazano sceny bitew 
Żołnierzy Wyklętych z siłami komunistycznymi.
Ogółem w projekcie wzięło udział wiele tysięcy wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska.
Zadanie zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.
45. EKSHUMACJE W MIEJSCOWOŚCI GRODKÓW NA OPOLSZCZYŹNIE
W 2016 roku członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia wzięli udział w pracach  ekshumacyjnych na 
terenie Opolszczyzny – w miejscowości Grodków. Na zaproszenie prof. Krzysztofa Szwagrzyka braliśmy 
udział w poszukiwaniach szczątków żołnierzy oddziałów NSZ kpt Henryka Flame ps. Bartek. Podczas 
prac trwających kilka tygodni w Grodkowie znaleziono liczne szczątki żołnierzy „Bartka”. W pracach 
wzięła udział duża grupa członków i wolontariuszy Stowarzyszenia.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
46. DNI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Od 12-25.05.2016 odbyły się III WROCŁAWSKIE DNI Z ROTMISTRZEM PILECKIM. W ramach zadania 
zrealizowano szereg inicjatyw: zapalenie zniczy na wrocławskim Rynku, spotkania z gośćmi Dni 
Pileckiego – prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, Tadeuszem Płużańskim, Tadeuszem Pawlickim, Teresą 
Partyką-Gaj, pokazy filmów, marsz pamięci, piknik sportowy, dzień ułański,  debaty ekspertów i 
młodzieży, rajd rowerowy w hołdzie Rotmistrzowi, spotkanie w więzieniu na Kleczkowskiej, koncert 
rapera Sovy, spotkanie Kamieni Pamięci we Wrocławiu, konkurs internetowy, wyjazd do Oświęcimia. W 
zadaniu wzięło udział wielu członków i wolontariuszy Stowarzyszenia.
Zadanie własne Stowarzyszenia zrealizowane we współpracy z wieloma innymi podmiotami.
47. BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Bieg na dystansie 10 km, rozegrany został na plenerowych trasach masywu Ślęży. Organizacyjnie został 
przygotowany przez profesjonalną kadrę – organizującą dotąd coroczny Półmaraton Ślężański. Bieg 
uznany był przez Maratonypolskie.Pl   - jako oficjalna impreza biegowa w roku 2016. W biegu 
uczestniczyło ok. 1,5 tys. zawodników w biegu głównym oraz ok. 300 uczestników biegów dla dzieci i 
młodzieży. W imprezie tej wzięło udział także ok. 2 tys. widzów. Przewidziano nagrody rzeczowe dla 
zwycięzców. Także wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli Bieg, rozlosowane zostały 
atrakcyjne nagrody. Biegowi towarzyszyły liczne imprezy kulturalne: koncerty, wystawy tematyczne, 
spotkania z Kombatantami, stoiska edukacyjne dla najmłodszych.
Celami zadania była popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja życia i 
postaw Żołnierzy Wyklętych, a także biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy 
aktywności ruchowej.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
48. UROCZYSTOŚCI NADANIA PATRONATU I LO WE WROCŁAWIU
W ramach działań przygotowania młodzieży wrocławskiego I Liceum Ogólnokształcącego do ogłoszenia 
Danuty Siedzikówny ps. Inka nową patronką szkoły, działacze Stowarzyszenia przygotowali i 
przeprowadzili szereg lekcji edukacyjnych na temat Inki i Żołnierzy Wyklętych dla wszystkich klas w I LO 
we Wrocławiu. Kilka osób, które przygotowały i prowadziły  zajęcia w szkole zapoznawało uczniów 
szkoły z historią Inki, a także z innymi aspektami najnowszej historii Polski podczas II Konspiracji. W 
pierwszych dniach września 2016 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Danuty Siedzikówny ps. 
Inka dla I LO we Wrocławiu. Działacze Stowarzyszenia Odra-Niemen wzięli udział w obchodach jako 
osoby biorące udział w procesie wyboru patrona i przygotowań do ogłoszenia patronatu.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
49. KWESTA NA WROCŁAWSKICH CMENTARZACH NA RZECZ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŻOŁNIERZAMI 
WYKLĘTYMI
Podczas weekendu na przełomie października i listopada 2016 roku Stowarzyszenie Odra- Niemen 
przeprowadziło zbiórkę pieniężną na wrocławskich Cmentarzach na rzecz działalności związanej z 
kultywowaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W zbiórce wzięła udział liczna grupa działaczy i 
wolontariuszy Stowarzyszenia, a także grupy harcerzy z ZHR. W ramach zbiórki zebrano blisko 8 tys. 
złotych. Zbiórkę przeprowadzono w ramach zadania Rodacy-Bohaterom.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
50. FILM „JASNA STRONA”
Członek Zarządu Stowarzyszenia – Aleksandra Bujalska, w roku 2016 wyreżyserowała film na temat 
żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych – pani Genowefy Aleksander. Film został pokazany m.in. na 
Festiwalu NNW w Gdyni, gdzie uzyskał wyróżnienie. Film jest wyrazem wielu działań Stowarzyszenia w 
zakresie budowania własnego środowiska filmowego wokół kadry organizacji.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
51. POGRZEBY ZYGMUNTA SZENDZIELARZA „ŁUPASZKI” ORAZ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” I FELIKSA 
SELMANOWICZA „ZAGOŃCZYKA” 
Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali w 2016 roku wyjazdy na dwa niezwykle ważne wydarzenia – 
pogrzeby Żołnierzy Wyklętych. Pierwszy wyjazd dotyczył pogrzebu Zygmunta Szendzielarza ps. 
Łupaszka, który odbył się w Warszawie, na Cmentarzu Powązkowskim. Liczna grupa członków, 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia Odra-Niemen wzięła udział w tym wydarzeniu. Było nas 
ponad 50 osób – autokar oraz auta osobowe. Kolejnym ważnym wydarzeniem był pogrzeb Danuty 
Siedzikówny ps. Inka oraz Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk. Pogrzeb odbył się w Gdańsku. Również 
w tym wydarzeniu wzięła udział liczna – autokarowa - grupa uczestników.
Zadanie własne Stowarzyszenia.

W obszarze członkowskim Stowarzyszenie odnotowało kolejny rok rozwojowy. W ciągu roku 2016 do 
Stowarzyszenia zostało przyjętych znaczna ilość kolejnych członków zwyczajnych – w tym troje 
członków honorowych. We Wrocławiu dwoje z nich – pani Teresa Sobol – Prezes Związku Polaków na 
Białorusi Oddział w Iwieńcu oraz pan Krzysztof Olechnowicz – syn ppłk Antoniego Olechnowicza – 
ostatniego Komendanta Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. W Oddziale małopolskim – płk Tadeusz 
Bieńkowicz ps. Rączy – żołnierz Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. Oznacza to, że na dzień 31 grudnia 
2016 roku liczba członków stowarzyszenia – we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Białymstoku 
- wynosiła 190 osób.
W roku 2016 odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia Odra-Niemen. Na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia wybrano nowy – 8-osobowy Zarząd organizacji, a także Komisję Rewizyjną w 
składzie 3 członków.
W roku 2015 złożono we właściwym Sądzie wniosek o rejestrację Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia 
Odra-Niemen. Oddział ten został zarejestrowany w roku 2016.
W roku 2016, po raz kolejny Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z tytułu odpisu podatkowego – 
tzw. 1%. Wpływy z tego tytułu wyniosły 46.142,18 PLN. Zostały one w 100% przeznaczone na 
działalność statutową – realizację projektów własnych Stowarzyszenia lub wkłady własne do projektów 
dotowanych.
Przychód za 2016 rok z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 175.235,70 zł. Dochody z 
tytułu działalności gospodarczej zostały w całości przeznaczone na poczet działalności statutowej 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie otrzymało również w 2016 roku darowiznę w kwocie 70.000,00 zł od 
producentów filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. Kwota ta została przeznaczona na działania na 
terenie Ukrainy w zakresie poszukiwań i upamiętniania polskich ofiar barbarzyńskiego terroru lat 
czterdziestych XX wieku. Poza tym wspólnie z Komendą Główną Straży Granicznej przeprowadziliśmy 
zbiórkę środków pieniężnych od funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na rzecz 
Kombatantów Armii Krajowej żyjących na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej.
W roku 2016 członkowie Stowarzyszenia brali udział w zespołach eksperckich przy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, które wspierały przygotowania do reformy systemu działania i opieki nad 
organizacjami pozarządowymi w Polsce. Udział członków Stowarzyszenia w zespołach był wolontaryjny. 
Stowarzyszenie Odra-Niemen wraz z różnymi podmiotami pozarządowymi – stowarzyszeniami i 
fundacjami – odbywało w 2016 roku rozmowy, mające na celu utworzenie federacji organizacji 
pozarządowych o podobnym do naszego systemie wyznawanych wartości. Federacja, pod nazwą 
Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej powstała w 2017r., a jej wiceprezesem została 
Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen.
Przez cały 2016r. Stowarzyszenie użytkowało busa towarowego, leasingowanego z firmy Idea Leasing. 
Oprócz umowy leasingowej zawarta jest również umowa na reklamę firmy Idea Leasing na busie. Obie 
umowy są na podobne kwoty pieniężne, co oznacza, że de facto korzystamy z busa marki Ford Transit 
nieodpłatnie. Jest to duża pomoc dla naszej organizacji – szczególnie w kwestii przewozu paczek w 
ramach akcji Rodacy-Bohaterom.
W roku 2016 zarówno Stowarzyszenie, jak również jego członkowie otrzymali za działalność w 
organizacji wiele bardzo znaczących wyróżnień i medali. Stowarzyszenie Odra-Niemen otrzymało m.in. 
Nagrodę im. księdza dra Bolesława Domańskiego -  nadaną przez Kapitułę Stowarzyszenia Civitas 
Christiana, a także Nagrodę Specjalną Samorządu Rejonu Solecznickiego – nadaną po raz pierwszy dla 
podmiotu prowadzącego działalność na rzecz mieszkańców Rejonu. Pani Prezes Ilona Gosiewska 
otrzymała zaś od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

22

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Organizacja działała również na rzecz polskiego środowiska kulturowego, w szczególności na 
dawnych Kresach Wschodnich RP.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana. 
Działalność naszej
organizacji obejmuje 
przede wszystkim: 
a) działalność 
charytatywną,
b) podtrzymywanie 
tradycji narodowej, 
podtrzymywanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej,
c) działalność na rzecz 
mniejszości 
narodowych,
d) działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot oraz 
społeczności lokalnych,
e) naukę, edukację, 
oświatę, wychowanie,
f) kulturę, sztukę, 
ochronę dóbr kultury i 
tradycji.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 12

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internet. Asortyment 
sprzedaży - koszulki, kubki, smycze, książki, 
filmy, płyty CD, zabawki, wlepki i inny 
asortyment sprzedażowy. Nasza organizacja 
posiada sklepik internetowy, w którym 
sprzedaje poprzez system zamówień 
internetowych ten drobny towar kupującym z 
całej Polski. Towary są nabywane lub 
otrzymywane w ramach darowizn. Do cen 
doliczana jest prowizja oraz cena wysyłki 
pocztowej. Stowarzyszenie Odra-Niemen 
ewidencjonuje swoją działalność gospodarczą 
na odrębnych kontach handlowych w 
księgowości.

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią sklepową, straganami lub targowiskami. 
Asortyment sprzedaży - koszulki, kubki, smycze, 
książki, filmy, płyty CD, zabawki, wlepki i inne 
akcesoria sprzedażowe. Nasza organizacja 
podczas prowadzonych różnych imprez 
kulturalnych lub edukacyjnych sprzedaje ten 
drobny asortyment towarów dla klientów w 
różnych miejscach Polski. Towary są nabywane 
lub otrzymywane w ramach darowizn od 
Darczyńców. Do cen towarów doliczana jest 
prowizja. Przychód z tego typu sprzedaży jest 
ewidencjonowany w ramach comiesięcznego 
raportu kasowego.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Przedmiotem działalności 
jest m.in.: organizacja wystaw edukacyjnych i 
historycznych, działania edukacyjne - na 
przykład lekcje w szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz ponad-podstawowych (liceach i 
technikach), inscenizacje historyczne dla dzieci i 
młodzieży, organizacja rekonstrukcji 
historycznych i inscenizacji teatralnych dla 
społeczności lokalnych, organizacja obchodów 
świąt narodowych, państwowych i 
kombatanckich oraz wiele innych elementów 
historycznych i wydarzeń. Na przychody w tego 
tytułu Stowarzyszenie wystawia rachunki.
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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) 2,894,820.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,718,702.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 175,235.70 zł

d) Przychody finansowe 883.02 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

1,125,050.00 zł

11,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,536,510.06 zł

0.00 zł

151,581.50 zł

173,606.00 zł

1,211,322.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 176,118.72 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 46,142.18 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 46,142.18 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,136,050.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 238,705.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 174,944.30 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,481,378.77 zł 46,142.18 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,479,997.07 zł 46,142.18 zł

0.00 zł 0.00 zł

291.40 zł

1,090.30 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

1 Opieka nad Kombatantami w kraju i za granicą (Litwa, Białoruś, Ukraina) 34,502.48 zł

2 Opieka nad miejscami pamięci i działania na rzecz Żołnierzy Wyklętych 11,639.70 zł

1 Cel: opieka nad Kombatantami 34,502.48 zł

2 Cel: opieka nad miejscami pamięci 11,639.70 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 174,944.30 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

1,411.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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

1.2. 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

25.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

190.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

232.00 osób

3.2. 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
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w 
tym:

b) inne osoby 232.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 135,720.49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 135,720.49 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 0.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

8,512.01 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

47.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

29.00 osób

18.00 osób

167.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

106.00 osób

61.00 osób

Druk: MPiPS 17



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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

14,132.11 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 UPAMIĘTNIANIE HISTORII 
WROCŁAWSKICH 
KOMBATANTÓW I OSÓB 
REPRESJONOWANYCH 2016 
- BOHATEROWIE NASZEJ 
WOLNOŚCI.

Głównym celem projektu było 
kształtowanie i wzmacnianie 
postaw patriotycznych 
wrocławskiej młodzieży poprzez
promowanie tematyki 
związanej z życiem, walką i 
ofiarą wrocławskich 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.
Pokazanie młodym ludziom 
postaw bohaterstwa i 
poświęcenia życia dla Ojczyzny 
oraz głębokiego patriotyzmu 
sprzyjać będzie kształtowaniu 
dojrzałej postawy 
obywatelskiej, a także przyczyni 
się do lepszego poznania 
najnowszej historii Polski.

Gmina Wrocław 11,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Regranting 2016 Projekt dotyczył konkursu 
regrantingowego na małe 
projekty służące wzmacnianiu 
więzi i kontaktów z Polską 
Polaków zamieszkujących na 
całym świecie skupionych 
wokół organizacji polonijnych. 
Główne cele projektu to: 
wsparcie Polaków z krajów 
objętych projektem w zakresie 
wzmocnienia ich więzi i 
kontaktów z Polską. Celem 
projektu jest również 
umożliwienie mniejszym 
organizacjom pożytku 
publicznego otrzymanie w 
formie regrantingu wsparcia na 
realizację projektów dla 
Polaków na całym świecie.

Senat RP 300,000.00 zł

2 POLSKIE INWESTYCJE W 
POLSKIM REJONIE. Misje 
gospodarcze i promocja 
inwestowania w Rejonie 
Solecznickim na Litwie.

Przedmiotem projektu było 
stworzenie i wypromowanie 
oferty inwestycyjnej dla 
inwestorów z Polski, a także 
zachęcenie ich do odwiedzenia 
Rejonu, zapoznania się z 
warunkami inwestowania i 
podjęcia konkretnych decyzji 
inwestycyjnych. W ramach 
projektu przewidziano 
organizację misji gospodarczych 
z Polski oraz kompleksową 
akcję promocyjną Rejonu 
Solecznickiego.

Senat RP 255,000.00 zł
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3 Warszawa 44. Warszawskie 
spotkania z żywą historią dla 
polonijnych liderów.

Celem projektu było 
poznawanie historii Polski, 
wzmacnianie polskiej 
tożsamości oraz aktywizacja 
młodych ludzi mieszkających na 
Kresach. Projekt objął 50 osób z 
Polski i zagranicy, odbywał w 
Warszawie i okolicach, w ciągu 
12 dni. W projekcie wzięła 
udział młodzież polska w wieku 
18-25 lat, pochodząca z 
Ukrainy, Litwy, Białorusi i 
Mołdawii. Projekt rozpoczął się 
ponad tydzień przed 1 sierpnia, 
zakończył się kilka dni po 
uroczystościach wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

Senat RP 100,000.00 zł

4 Szkoła Młodzieżowych 
Liderów z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej

Celem projektu było nawiązanie 
przez młodych Polaków z 
Europy Środkowej i Wschodniej 
stałej współpracy ze 
środowiskami młodzieżowymi 
w Polsce oraz zdobycie wiedzy i 
umiejętności w dziedzinach 
potrzebnych do skutecznego 
liderowania wewnątrz swoich 
środowisk. 
Końcowym efektem „Szkoły”, 
już po pobycie w Polsce, było 
przygotowanie i 
przeprowadzenie przez 
uczestników 5-6 własnych 
„mini-projektów” wspartych 
merytorycznie i finansowo 
przez Wnioskodawcę.

Senat RP 80,000.00 zł

5 LOT SOKOŁA 2016. Wsparcie 
aktywności sportowej 
młodych członków 
Towarzystw Gimnastycznych 
SOKÓŁ na Litwie i 
Grodzieńszczyźnie. 
Spartakiada dawnych 
Kresów Północno-
Wschodnich.

W ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie 
turnieju dla młodzieży 
skupionej wokół Towarzystw 
Gimnastycznych „Sokół“ z Litwy 
i Białorusi. Kultywują one 
tradycje przedwojennych 
Towarzystw, gromadząc 
Polaków zamieszkałych w tych 
krajach, rozwijając w nich 
poczucie tożsamości narodowej 
i promując aktywne formy 
spędzania czasu wolnego. 
Organizacja projektu, w znaczny 
sposób poprawi i zdynamizuje 
działalność tych Towarzystw, 
aktywizując Polonię i 
wspomagając lokalne 
społeczności.

Senat RP 55,000.00 zł
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6 Nauczyciel - przewodnik do 
polskości

1. Wzrost atrakcyjności oferty 
edukacyjnej szkół z językiem 
polskim w stosunku do szkół 
litewskich na terenie
rejonów: wileńskiego i 
solecznickiego Republiki 
Litewskiej.
2. Podwyższenie poziomu 
nauczania w szkołach objętych 
Projektem.
3. Wzrost umiejętności 
pedagogicznych i 
dydaktycznych nauczycieli, 
uczestników Projektu, poprzez 
szkolenia
psychologiczne i metodyczne 
dostosowane do przedmiotu, 
poziomów nauczania oraz 
litewskiej podstawy
programowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 140,000.00 zł

7 Wizyty studyjne polskich 
nauczycieli z Litwy oraz 
Wielkiej Brytanii

1. Doskonalenie umiejętności 
związanych z zarządzaniem 
szkołą, w tym organizacji 
procesu nauczania, nadzoru
wewnętrznego oraz kontroli 
zarządczej.
2. Doskonalenie umiejętności 
współpracy z rodzicami uczniów 
i lokalnym środowiskiem oraz 
promocji szkoły w
środowisku.
3. Wzmocnienie oferty 
edukacyjnej szkoły poprzez 
nowoczesne lekcje z zakresu 
patriotyzmu, historii i języka
polskiego.
4. Wzmocnienie oferty szkoły i 
polskiej społeczności poprzez 
przykłady i nawiązanie relacji ze
szkołami w Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 100,000.00 zł

8 Obóz liderów Polonii w 
Ojczyźnie

Główne cele Projektu w 
perspektywie długoterminowej 
to:
- wzrost częstości, 
intensywności i jakości 
kontaktów między młodymi 
Polakami z Litwy, Białorusi i 
Polski,
- zaktywizowanie młodych 
członków społeczności polskich 
na Litwie i Białorusi w działania 
na rzecz swoich
środowisk poprzez różnego 
rodzaju projekty i inicjatywy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 55,000.00 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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Kontroli Skarbowej 2

9 Ścieżkami Zapomnianych 
Bohaterów – Cykl rajdów 
turystyczno-edukacyjnych 
po Gorcach śladami 
działalności Żołnierzy 
Wyklętych.

Głównym celem było 
przybliżenie tematyki 
historycznej związanej z 
Żołnierzami Wyklętymi na 
terenie Podhala dzięki licznie 
przeprowadzonym dyskusjom 
oraz ścieżkom dydaktycznym.
Dodatkowymi celami było:
-ukazanie uczestnikom 
projektu, że historię można 
przedstawić w ciekawy sposób i 
połączyć ją z aktywnym 
spędzaniem czasu;
-ukazanie młodym osobom 
ważną rolę jaką ogrywa praca 
zespołowa podczas 
przeprowadzonego biegu na 
orientację;
-promocja turystycznego 
regionu Podhala.

Ministerstwo Obrony Narodowej 40,050.00 zł

Druk: MPiPS 22



Brak informacji.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ilona Gosiewska / 28 czerwca 
2017 roku Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-10
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