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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECINEK

Powiat SZCZECINECKI

Ulica UL. WARCISŁAWA IV Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECINEK Kod pocztowy 78-400 Poczta SZCZECINEK Nr telefonu 943729248

Nr faksu E-mail fundacjaszczecinek@wp.pl Strona www fundacjaszczecinek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-12-15

2005-09-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33142440700000 6. Numer KRS 0000182916

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

Katarzyna Oleś Prezes TAK

Edward Szysz wiceprezes TAK

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

Wiesław Kosmala Przewodniczący TAK

Andrzej Grusza członek TAK

Piotr Kujawa członek TAK

SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH 
KOMUNIKACYJNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu 
drogowym,
3) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
4) upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej 
sprawców wypadków drogowych,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
7) niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym,
8) prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych, 
w tym  dystrybucja żywności,
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
14) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2) organizowanie poszkodowanym opieki prawnej i medycznej,  
3) rozwijanie działalności informacyjnej i edukacyjnej poszkodowanych, 
4) poszukiwanie instytucji i osób mogących udzielić pomocy finansowej 
poszkodowanym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
5) współpracę z osobami i instytucjami mającą na celu wymianę 
doświadczeń w dziedzinie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomoc 
ofiarom wypadków,
6) współpracę z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi, 
7) inne działania sprzyjające rozwojowi celów Fundacji,
8) prowadzenie działalności charytatywnej,
9) organizację pomocy osobom niepełnosprawnym,
10) organizację lub wspieranie imprez, przedsięwzięć, wydarzeń i działań 
związanych z:
a) podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, 
pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
b) mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz językami regionalnymi,
c) osobami w wieku emerytalnym,
d) rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych,
e) dziećmi i młodzieżą, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,
h) turystyką i krajoznawstwem,
i) porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7600

8

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Fundacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym pozyskała z Banku Żywności w Starych Bielicach i rozdystrybułowała  125,68 ton artykułów 
spożywczych. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom powiatu szczecineckiego w roku 2019.
Pomoc żywnościowa trafiła do  osób znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej z terenu Powiatu Szczecineckiego
W ramach programu zostały zorganizowane działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy 
żywnościowej. W ramach tych działań zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne oraz warsztaty kulinarne na których osoby 
mogły dowiedzieć się: 
- Jak nie marnować jedzenia,
- Jak przechowywać prawidłowo żywność,
- Jakie produkty powinniśmy trzymać w lodówce, 
- Każda osoba uczestnicząca w warsztatach ćwiczyła nowe potrawy, które można sporządzić z żywności, którą otrzymuje z 
programu.
2. Dokończono modernizację magazynu żywności w Szczecinku  – rozwiązany został problem garażowania wózka widłowego 
poprzez zakup i montaż garażu blaszanego. Doprowadzono prąd do garażu, wykonano instalację elektryczną w garażu, 
zamontowano elementy zabezpieczające drzwi garażu przed zamykaniem itp.. W magazynie żywności zabezpieczono okno 
przed włamaniem poprzez zakup i montaż rolety antywłamaniowej. 
3. Eksploatacja wózka widłowego – na bieżąco dokonywano zakupu butli gazowych, smarów, olejów, płynu chłodniczego itp.  
Dokonano przeglądu technicznego wózka. Zakupiono artykuły zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy na wózku widłowym 
- odzież, obuwie, tablice, kask. Osoba obsługująca wózek widłowy została przeszkolona i zdobyła uprawnienia wymagane przez 
Urząd Dozoru Technicznego
4. Udzielono różnorodnej pomocy 18 osobom
5. Fundacja współorganizowała Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 11.05.2019 r. Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjaliści mogli wykazać się wiedzą na temat znajomości przepisów z zakresu Kodeksu Ruchu Drogowego 
oraz praktycznymi umiejętnościami, pokonując na rowerach wymagający tor przeszkód. 
6. Fundacja była współorganizatorem 16. Edycji festiwalu filmowego „Integracja TY i JA Hasłem przewodnim festiwalu było 
„Praca-życie-scenariusz dla każdego ”. Festiwal odbył się 3 – 6  września 2019 r.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pomoc niepełnosprawnym w zakresie: 
Monika Michalak – sfinansowanie rehabilitacji, 
zwrot kosztów leczenia i masaży
Weronika i Patryk Pestka - rehabilitacja ruchowa 
i terapia integracji sensorycznej 
Kacper Wieliczko - zwrot kosztów zakupu leków, 
suplementów diety, art. higienicznych, usług 
pielęgnacyjnych, wizyt lekarskich
Paulina Jabłczanik - refundacja kosztów zakupu 
leków, środków higienicznych i suplementów 
Tadeusz Kozłowski - refundacja kosztów 
rehabilitacji, zakupu leków i art. higienicznych 
Grzegorz Dbaj - dofinansowanie do zakupu 
protezy
Beata Starzyk - dofinansowanie do zakupu 
komputera
Damian Bykowski – dofinansowanie do zakupu 
sprzętu dla osoby niedowidzącej
Jerzy Morawiec – dofinansowanie do aparatu 
słuchowego
Zdzisław Laszuk - dofinansowanie do aparatu 
słuchowego
Bożena Ślepecka - dofinansowanie do aparatu 
słuchowego
Izabela Sochan – dofinansowanie do 
elektromigrafu
Krystyna Sołonowicz – zakup akumulatora do 
wózka
Wojtek Matczak – dofinansowanie do zakupu 
wózka
Jadwiga Krzeszowiak – zapłata za pobyt w 
hospicjum
Rafał Kozłowski – sfinansowanie rehabilitacji , 
pobytu w sanatorium, zakupu leków i 
suplementów, części do wózka
Zdzislawa Redzko – refundacja zakupu leków i 
kosztów leczenia
Amelia Konopińska sfinansowanie leczenia, 
zakupu leków, kosztów dojazdów i noclegów
2. współorganizacja Festiwalu Filmowego 
Integracja Ty i Ja, który odbył się 3-6 września 
2019 r.

88.99 Z 44 179,43 zł
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2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Fundacja realizowała Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 
współfinasowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego 
celem było zapewnienie najuboższym 
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz 
uczestnictwa w działaniach w ramach środków 
towarzyszących.
Pomoc żywnościowa trafiła do  6550 osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej z 
terenu Powiatu Szczecineckiego
Wydaliśmy osobom potrzebującym 11.132 
paczki żywnościowe – łącznie 125,89 ton 
żywności takiej jak:
1. Kasza gryczana – 6,48 t
2. Herbatniki maślane – 2,38 t
3. Mleko – 17,83 tys. l
4. Ser podpuszczkowy dojrzewający – 6,5 t
5. Gołąbki w sosie pomidorowym – 10,18 t
6. Szynka drobiowa – 6,74 t
7. Szynka wieprzowa mielona – 3,63 t
8. Pasztet wieprzowy – 1 t
9. Filet z makreli w oleju 
10. Cukier biały – 11,52 t
11. Olej rzepakowy – 9,72 tys. l
12. Kabanosy wieprzowe – 2,18 t
13. Miód – 2,33 t
14. Groszek z marchewką – 9,0 t
15. Fasola biała – 9,0 t
16. Koncentrat pomidorowy – 0,63 t
17. Buraczki wiórki – 0,78 t
18. Powidła śliwkowe – 0,93 t
19. Makaron jajeczny świderki – 9,69 t
20. Makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,56 
t
21. Ryż biały – 10,40 t
W ramach programu zostały zorganizowane 
działania towarzyszące skierowane do osób 
korzystających z pomocy żywnościowej. W 
ramach tych działań zostały przeprowadzone  
warsztaty edukacyjne oraz warsztaty kulinarne.

88.99 Z 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

Na podstawie porozumienia zawartego w 
Szczecinku w dniu 04.05.2015 roku, 
Pomiędzy Szczecinecką Fundacją na rzecz 
osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych a gminami powiatu 
szczecineckiego, którego przedmiotem jest 
uregulowanie zasad współpracy dotyczącej 
udzielania pomocy żywnościowej 
najuboższym mieszkańcom gmin powiatu 
szczecineckiego. Współpraca ta 
realizowana jest w zakresie: 1. pozyskiwania 
i dystrybucji artykułów żywnościowych, 2. 
partycypacji w kosztach transportu 
żywności, 3. realizacji innych działań 
związanych z pomocą żywnościową. 
Działanie polega na refundacji kosztów 
transportu żywności z Banku Żywności w 
Starych Bielicach przez gminy powiatu 
szczecineckiego.

88.99 Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Fundacja zorganizowała Akcję „Bądź widoczny 
na drodze”-  imprezę edukacyjną z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas 
dożynek powiatowo-gminnych w Barwicach, gm. 
Barwice, 21 września 2019 r.
W wyniku przeprowadzonej akcji:
- poprawiono widoczność pieszych i 
rowerzystów na drogach, wyposażając 
mieszkańców powiatu szczecineckiego w 
materiały odblaskowe (kamizelki, plecaki, latarki 
wielofunkcyjne, opaski, wisiorki, nalepki),
- uświadomiono uczestnikom akcji, jak ważny 
wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
mają elementy odblaskowe, zwłaszcza podczas 
złej pogody i o zmierzchu,
- wskazano miejsca gdzie najlepiej umieszczać 
odblaski,
- uświadomiono prawa i obowiązki uczestników 
ruchu drogowego,
- zapoznano mieszkańców powiatu 
szczecineckiego z zasadami bezpieczeństwa na 
drodze oraz zasadami niesienia pierwszej 
pomocy.
Fundacja współorganizowała Powiatowy Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 11.05.2019 
r. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści 
mogli wykazać się wiedzą na temat znajomości 
przepisów z zakresu Kodeksu Ruchu Drogowego 
oraz praktycznymi umiejętnościami, pokonując 
na rowerach wymagający tor przeszkód.

88.99 Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



65 597,47 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 690 280,71 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 818 176,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 815 261,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 915,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59 383,65 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

663 337,01 zł

0,00 zł

26 943,70 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 2 915,10 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 628,74 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 45 979,43 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 763 241,23 zł 45 979,43 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

752 530,32 zł 45 979,43 zł

2 915,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

453,50 zł

7 342,31 zł 0,00 zł

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 44 179,43 zł

1 pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie sfinansowania: rehabilitacji, turnusów 
rehabilitacyjnych, zwrotu kosztów dojazdów na badania i wizyty lekarskie, terapii, leków, 
suplementów diety, art. higienicznych i usług pielęgnacyjnych, wizyt lekarskich i badań, aparatów 
słuchowych, protez, sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, zakupu wózków i części do 
nich.

44 179,43 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

36 172,78 zł

800,00 zł

22 410,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 62 731,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 929,50 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

0 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 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

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

3 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

2 osób

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 0,00 zł

w 
tym:

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 Dystrybucja artykułów 
spożywczych przeznaczonych 
dla osób najbardziej 
potrzebujących z terenu 
miasta Szczecinka

zapewnienie pomocy 
żywnościowej mieszkańcom 
Szczecinka

Miasto Szczecinek 20 000,00 zł

2 Europejski Mały Festiwal 
Filmowy "Integracja Ty i Ja"

integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem

Zachodniopomorski Urząd 
Marszałkowski poprzez operatora 
Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A.

10 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Katarzyna Oleś 
Edward Szysz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miasto Szczecinek 1

2020-10-15
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