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Wstęp  

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku             
o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),  
własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego                                              
z osobowością prawną, typu „non profit”.  

Dane Stowarzyszenia:  
Nazwa: Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie  
Adres siedziby: ul. Rynek 23, 62- 710 Władysławów. 
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 13.03.2015r.  
Numer KRS: 0000548040; 
Numer REGON: 6681970322; 
Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych 
Numer konta: 58 2030 0045 1110 0000 0404 9490 
Strona internetowa: www.koniczynka-wladyslawow.pl 
 

 Misja i cele Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie.  

Założycielom i działaczom przyświeca idea działalności na rzecz mieszkaoców Gminy 
Władysławów w szerszym kontekście wszechstronnego rozwoju , m. in. kulturowego, 
edukacyjnego, różnorodnych form turystyki, rekreacji oraz aktywności fizycznej. W roku 2018 
podjęte inicjatywy i działania stowarzyszenie kierowało  przede wszystkim w stronę seniorów, 
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.            
W roku sprawozdawczym „Koniczynce” udało się zrealizowad kilka atrakcyjnych projektów                 
(wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do teatru, programy artystyczne z udziałem 
dzieci i młodzieży, tematyczne warsztaty edukacyjne itd.) Spotkały się one z bardzo żywym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności, które stało się dla nas inspiracją do podejmowania 
dalszych jeszcze ciekawszych inicjatyw, by nazwa stowarzyszenia kojarzyła się mieszkaocom 
naszej gminy z nową, lepszą jakością życia. 

http://www.koniczynka-wladyslawow.pl/


 Władze Stowarzyszenia.    

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna działała w 2018r w składzie :   

 

Beata Modrzejewska - prezes 
Beata Turos – wiceprezes; 
Marzanna Jadwiga Kulig – skarbnik; 
Urszula Wawrzyniak – sekretarz; 
Barbara Prusinowska - członek; 
Maria Soszyoska – członek; 
Dorota Wiśniewska - członek;  
 
Komisja rewizyjna: 
Anna Jolanta Chrzempied; 
Anna Danuta Stolarek; 
Danuta Ewa Skubiszewska, 
 
II. Środki finansowe na działalnośd statutową w 2018r.   

W 2018r. organizacja nasza pozyskała środki finansowe na działalnośd statutową z :  

 Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ; 

 Fundacji KGHM Polska Miedź; 

 Starostwa Powiatu Tureckiego; 

 Wójta Gminy Władysławów; 

 Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R w Turku; 

 WISAN  SKOPANIE; 

 Narodowego  Instytutu Wolności – FIO; 

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Leszno; 

 Fundacji  „Młodzi - Młodym”  1% podatku; 

 Sponsorów i osób prywatnych; 

 Składek członkowskich, innych wpłat. 

Szczegółowe dane wszystkich pozyskanych środków finansowych  jak również rozliczenie ich  

ujęte są w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2018r.    

 

III. Opis prowadzonych działao w 2018 roku :  

 

Nasza oferta była  bardzo szeroka i różnorodna. Podejmowaliśmy  działania o charakterze 
edukacyjno - wychowawczym, propagowaliśmy  różnorodne formy turystyki, rekreacji oraz 
aktywności fizycznej. Realizowaliśmy  także zadania związane z upowszechnianiem kultury                 
i sztuki oraz kultywowania tradycji, w szczególności lokalnych. Zależało  nam na tym,                       
by podejmowane przez nas inicjatywy integrowały oraz aktywizowały naszą społecznośd,               
by każdy, kto się tu znajdzie znalazł coś dla siebie. Mając to na uwadze i dzięki pozyskanym 
środkom udało nam się zrealizowad do tej pory kilka atrakcyjnych projektów, wśród których 
znalazły się:  
1. Projekt „Na ludową nutkę…” realizowany w terminie od 15.08 do 30.11.2018r. skupiał się na 

działaniach dzieci na rzecz dorobku kulturowego regionu z uwzględnieniem poszanowania 

naturalnego środowiska. Beneficjentami projektu były dzieci w wieku 6-12 lat . Dzieci zostały  



zaangażowane w przedsięwzięcia związane z pogłębianiem wiedzy o kulturze ludowej   (ze 

szczególnym uwzględnieniem muzyki, rzemiosł, gwary i szeroko rozumianej sztuki ludowej), 

a także wyszukiwania związków człowieka z naturą i jej odwiecznym porządkiem. Natura, 

która odgrywała niezwykle ważną rolę w kulturze ludowej stała się odniesieniem  wszelkich 

działań w ramach projektu. Projekt miał  przede wszystkim walory edukacyjne ale też 

pośrednio artystyczne bowiem w ramach przedsięwzięcia dzieci  uczestniczyły  w 

warsztatach muzyki ludowej, zajęciach plastycznych, warsztatach rzemiosła (rzeźba, 

narzędzia ludowe), wzięły udział w jednodniowej wycieczce do Łowicza na lekcję muzealną  

(Skansen w Maurzycach. Zwieńczeniem projektu był  - Koncert muzyki ludowej połączonego 

z wystawą prac dzieci uczestniczących w projekcie. W projekcje wzięło udział 30 – cioro 

dzieci  SP we Władysławowie. 

2. Projekt pn. „Teatr z Klasą” realizowany był w terminie od 10.09.2018r. do 07.12.2018r. 

Uczestnikami projektu była grupa 50 dzieci w wieku 7-12 lat ze SP we Władysławowie. 

W ramach projektu uczniowie wyjechali na dwa spektakle teatralne do Teatru Arlekin  

w Łodzi. Spektakle każdorazowo były połączone z lekcja teatralna podczas której 

omawiane były różnorodne aspekty pracy w teatrze. Zwieoczeniem projektu było 

przygotowane przez dzieci pod czujny okiem instruktorek p. M. Karskiej i E. Kałużnej i 

wystawione rodzicom i społeczności lokalnej  dniu 05.12.2018r. inscenizacje do wierszy 

Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Stanisława Jachowicza.  
3. Projekt "…przenoś moją duszę utęsknioną" realizowany w terminie od 01.04. do 30.11.2018r. 

skierowany był  do młodzieży z terenu Gminy Władysławów. Projekt związany był z  setną 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy projektu realizowali zadania na 

terenie Szkoły Podstawowej we Władysławowie i podczas trzydniowej wycieczki po 

Suwalszczyźnie z jednym dniem w Wilnie. Na terenie szkoły podejmowane były  działania 

związane z poznawaniem historii II Rzeczpospolitej i literatury polskiej nawiązującej poprzez 

biografię twórców do Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Uczestnicy  gromadzili informacje 

na temat postaci historycznie związanych z Wileoszczyzną (J. Piłsudski, A. Mickiewicz, Cz. 

Miłosz) a także na temat wielokulturowości i społeczeostwa II Rzeczpospolitej. Punktem 

ważnym w projekcie była wycieczka do Wilna (14-16 maja 2018r.), podczas której uczestnicy 

wzięli  udział w żywej lekcji historii poprzez zwiedzanie Wilna i miejsc związanych                                  

z wymienionymi wyżej postaciami. Projekt noszący tytuł "…przenoś moją duszę utęsknioną" 

miał na celu  wskazad związki Polski i Litwy, jako paostw o wielowiekowej wspólnej historii.           

W projekcje uczestniczyło  89 uczniów SP we Władysławowi.  

4. Projekt „Budujemy przyszłość – kreujemy przestrzeń” realizowany był w terminie od 
01.03.- 31.05.2018r. a  głównym jego celem było przyjazne zagospodarowanie 
przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej we Władysławowie na działce nr 251 obok kortu 
tenisowego, boiska i placu zabaw poprzez zakup elementów małej architektury 
ogrodowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia kompleksu rekreacyjnego 
będącego miejscem spotkao i wypoczynku różnych grup wiekowych.  

5. W terminie 01.06.do 31.12.2018r. realizowany był projekt pn. Centrum Aktywności 

„Senioratka”. Celem głównym projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu 30 

władysławowskich seniorów w wieku 60+ i 10 wolontariuszy poprzez zaangażowanie ich 

w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące także pogłębieniu 

dialogu międzypokoleniowego. Program ten zawiera elementy wpływające na 

wzmocnienie poczucia własnej wartości u seniorów, zapewnił im samorealizację, 



uaktywnił ich społecznie, wzmocnił partycypację społeczną tej grupy z resztą 

społeczeństwa. W ramach projektu zrealizowano łącznie 262 godziny zajęć 

warsztatowych – kulinarnych, rękodzielniczych, wykładów otwartych. Zwieńczeniem 

projektu była przygotowana przez seniorów i wolontariuszy uroczysta Kolacja wigilijna 

podczas której wystąpił Big Band Miasta i Powiatu Turek z koncertem świątecznym. W 

trakcje kolacji prezentowane były prace rękodzielnicze wykonane przez seniorów podczas 

warsztatów rękodzielniczych. W ramach projektu zakupiono warnik do wody, 

kubeczki do kawy wraz z talerzykami w liczbie 20 sztuk oraz  5 talerzy stołowych. 
6. Projekt „Seniorzy na wyżynach kultury” – jednodniowa wycieczka do warszawy w dniu 

24.06.2018r. Podczas wycieczki Seniorzy mieli okazję zwiedzić miejsce symboliczne dla 

dwudziestowiecznej historii Polski, a mianowicie Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Stare Miasto, osiemnastowieczny pałac króla Sobieskiego w Wilanowie oraz Świątynię 

Opatrzności Bożej wraz z Panteonem Wielkich Polaków. W projekcje wzięło udział 50 

osób. 

7. Projekt „Wyjdź z domu poznaj świat” wycieczka turystyczno – rekreacyjna dla osób 
niepełnosprawnych realizowany przez Stowarzyszenie NEURON z Dąbrowy Górniczej - 
my byliśmy Partnerem organizatora. W wycieczce z naszej Gminy uczestniczyło łącznie 54 
osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Wycieczka odbyła się w terminie                           
17-20.05.2018. 

8. Projekt Rozwój Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie poprzez zakup sprzętu 
multimedialnego niezbędnego do realizacji działao w zakresie edukacji filmowej. Projekt 
był  realizowany od 10.01.2018r. do 31.05.2018r. W ramach projektu zakupiono 
materiały reklamowe stowarzyszeni , kino domowe, telewizor 55”, stolik ścienny, 
Notebook KIANO, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny wraz z pokrowcem. 
Urządzenie zostały zamontowane w sali 109 SP we Władysławowie. Tym samym szkoła 
otrzymała nową izbę lekcyjna przystosowaną do prowadzenia atrakcyjnych zajęd 
lekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. W ramach 
projektu zorganizowano i przeprowadzono dla chętnych osób szkolenie dotyczące 
edukacji filmowej. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. 

W ramach odpłatnej działalności zrealizowaliśmy: 
 
9. Wyjazd do Dąbrowy Górniczej na XIX Paraspartakiadę Zagłębia i Śląska w dniu 

28.11.2018r. 
10. Wyjazd na Musical Pola Negri do Koła w dniu 02.12.2018r. 
11. Jednodniową wycieczkę do Torunia w dniu 20.10.2018r. 
12. Trzydniową wycieczkę do Ojcowa, Krakowa i Wadowic w terminie  28-30.08.2018r. 
13. Jednodniową wycieczkę do Ciechocinka w dniu 04.08.2018r. 
14. Jednodniową wycieczkę do Kopalni soli w Kłodawie w dniu 17.07.2018r. 
15. Wyjazd do Teatru w Kaliszu w dniu 27.01.2018r. 
IV. Inne działania w 2018r. 

 W miesiącu marcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym 

omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2017r. 

dyskutowano nad nurtującymi  problemami stowarzyszenia, przynależności do niego, 

odpłatności za odpłatne działania statutowe, wysokości i regularności wpłat składek 

członkowskich. 



 Zarząd na swych posiedzeniach na bieżąco omawiał sprawy dotyczące działalności 

organizacji. ( m.in. występowano z wnioskami o dotacje, występowano z wnioskami  

o nawiązanie współpracy, omawianie problemów dotyczących niepełnosprawnych  

składki członkowskie, zaległości finansowe, przyjęcia w poczet członków, skreślenia z 

członkostwa w organizacji, itp.) 

 Opracowano Plan Rozwoju Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie, który 

zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 27.06.2018r.Na 

w/w Walnym zatwierdzono również zmiany do statutu opracowane przez Zarząd 

stowarzyszenia. 

 Złożono wniosek do KRS dotyczący zmian statutu organizacji. Wpisu do KRS 

dokonano 25.07.2018r. 

 Dofinansowano członkom stowarzyszenia wyjazd do Koła  na  Musical Pola Negri 

(02.12.2018r) 
 Przyjęto w poczet członków stowarzyszenia  18 osób. 

 Złożono wnioski o dotację na 2019r do instytucji paostwowych, jednostek 

samorządowych. 

 Nawiązano współpracę ze stowarzyszeniami NEURON z Dąbrowy Górniczej 

zajmującym się osobami niepełnosprawnymi. Działania były działaniami roboczymi, 

mającymi na celu wypracowanie formy współpracy oraz partnerstwa.  

 kontynuowano ścisłą współpracę ze SP we Władysławowie , do którego uczęszcza 

młodzież niepełnosprawna,  a owocem tej współpracy była wspólna praca w ramach 

projektu Centrum Aktywnośd „ Senioratka”  

 2018 rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszą 

organizacją a administracją samorządową oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 

Spotkania miały na celu wymianę doświadczeo i konsultacji.  

 Współorganizowano z Biurem Podróży z Kalisza  wycieczkę do Rzymu w terminie 21-

24.01.2019. 

V. Osiągnięcia. 

1. Bardzo aktywny udział naszej organizacji w życiu publicznym gminy.  

2. Uruchomienie własnej strony internetowej : www. koniczynka - Wladyslawow.pl 

3. Wzrost liczby członków stowarzyszenie z 45 do 63 osób.  

4. Pisano o naszych działaniach na łamach gazet (Echo Turku, Głos Władysławowa) stronach 

internetowych (UG Władysławów, strona stowarzyszenia ), portalach społecznościowych. 

5. Kwota pozyskanych środków publicznych 115.469,94zł. 

 

VI. Niepowodzenia :   

 brak większego zaangażowania wielu członków w działalnośd organizacji, w tym 

członków Zarządu, co powodowało niewłaściwy wizerunek wśród członków aktywnych  

w działalnośd organizacji ; 



 brak własnej niezależnej siedziby; 

VII. Wolontariat. 

W 2018r.organizacja nasza ściśle współpracowała ze Szkołą Podstawową we Władysławowie. 

Efektem tej współpracy była pomoc wolontariuszy przy imprezach organizowanych przez 

naszą organizację. W 2018r pomagało nam ponad 10 młodocianych  wolontariuszy, którzy w 

pełni wywiązywali się powierzonych obowiązków i zasłużyli na słowa uznania                                      

i podziękowania.  

VIII. Informacje o kontrolach.  

Stowarzyszenie w 2018r. nie było kontrolowane przez żadne instytucje paostwowe i 

samorządowe.    

IX. Pozostałe informacje.   

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie :   

  nie prowadziło działalności gospodarczej.  

  nie zatrudniało pracowników etatowych.    

  nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabyło środków trwałych,   

 nie zalega z zobowiązaniami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego  

 rozliczyło się z zobowiązao finansowych ( umowy o dotację, dofinansowanie,  itp.) 

Stowarzyszenie złoży roczną deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe w postaci: 

bilansu, rachunku zysk i strat oraz informacji dodatkowej i objaśnieo  do Urzędu Skarbowego  

w Turku. 

 

X. Partnerzy 

Najważniejszym partnerem Stowarzyszenia w roku 2018 był  Urząd Gminy Władysławów, 

Szkoła Podstawowa we Władysławowie oraz  Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie. 

Plany : 

Plany na przyszłośd - kontynuowanie dotychczasowych działao  mających na celu wspieranie 

aktywności osób starszych i niepełnosprawnych oraz dalsze poszerzanie oferty zajęd dla 

wszystkich grup wiekowych.  

1. Zakup podpisu kwalifikowanego. 

2. Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. 

3. Plan wyjazdów-2019 (zał.1) 

Podsumowując, jesteśmy przekonani, że działalnośd Zarządu za 2018r w ramach posiadanych 

i pozyskanych środków finansowych spełniła na miarę możliwości oczekiwania  naszych 



członków, była zgodna ze statutem i założeniami programowymi. Udało nam się w pewnym 

stopniu zaktywizowad oraz zintegrowad lokalną społecznośd, w tym także nawiązad więź 

międzypokoleniową. Ważnym aspektem naszej działalności było też propagowanie różnych 

form aktywności połączonej z poznawaniem ojczystych zabytków, historii, przyrody oraz 

obcowania z wysoką kulturą. Za szczególne cenne osiągnięci uważamy aktywizację osób 

niepełnosprawnych. Będzie ona naszym priorytetem w dalszych działaniach. Zdajemy sobie 

sprawę, że nie wszystko udało się nam zrealizowad, że nie spełniliśmy niektórych oczekiwao 

członków, ale staraliśmy się w miarę możliwości pomagad i wspólnie rozwiązywad problemy 

społeczności lokalnej.                                                                                                                                  

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia. 

  Beata Modrzejewska - prezes 

 


