
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-15

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 943729256 E-mail fundacjaszczecinek@wp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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.

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

1. Fundacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym pozyskała z Banku Żywności w Starych Bielicach i rozdystrybułowała  277 338,40 ton artykułów 
spożywczych. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom powiatu szczecineckiego w roku 2018.
Pomoc żywnościowa trafiła do  6550 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. Przeprowadzono remont Magazynu Żywności prowadzonego przez Fundację - wykonano niezbędne prace dostosowujące 
magazyn do wymogów wynikających z umowy z Bankiem Żywności. Wymienione zostały drzwi wejściowe oraz drzwi do 
chłodni. Wymienione zostały deski przypodłogowe zabezpieczające ściany przed uszkodzeniem przez wózek widłowy.  
Pomalowano wszystkie pomieszczenia. W pomieszczeniu biurowym wymieniono zniszczoną i uszkodzoną wykładzinę na 
terakotę Wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie - w trakcie roku uległa awarii instalacja elektryczna, którą jak się 
okazało nie można było naprawić  tylko w trybie pilnym wymienić na nową. Tym bardziej, że problem dotyczył również instalacji 
zapewniającej prawidłowe działanie chłodni bez, której magazyn nie może funkcjonować. To samo dotyczyło oświetlenia 
pomieszczeń  (instalacja i oświetlenie nie spełniały obowiązujących wymogów – instalacja i oświetlenie  z lat 70 minionego 
wieku). Przeprowadzona modernizacja magazynu miała na celu dostosowanie go do wymogów wynikających z umowy z 
Bankiem Żywności. Jest to warunek konieczny do realizacji zadania, jakim jest dystrybucja artykułów spożywczych 
przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących.
Biorąc również pod uwagę fakt, iż na terenie miasta Fundacja jest jedyną organizacją, która realizuje Program Operacyjny 
pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym bez dostosowania magazynu do 
wymogów wynikających z umowy z Bankiem Żywności Fundacja nie mogłaby kontynuować tego zadania, a tym samym 
mieszkańcy Szczecinka zostaliby pozbawieni pomocy żywnościowej.

3. Udzielono różnorodnej pomocy 17 osobom

4. Zorganizowano Akcję „Bądź widoczny na drodze”-  imprezę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas 
dożynek powiatowo-gminnych w Grzmiącej, gm. Grzmiąca, 22 września 2018 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- ulotki

5. Fundacja współorganizowała Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 24.04.2018 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 Europejskiego Małego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który odbył się  4 - 7 
września 2018 r. w Szczecinku. Hasłem przewodnim festiwalu brzmiało „Rodzina bez retuszu”.
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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

7650

7

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pomoc niepełnosprawnym w zakresie:
Monika Michalak - tlenoterapia hiperbaryczna,
zwrot kosztów  wizyty lekarskiej i badania, 
masaże lecznicze.
Weronika i Patryk Pestka - rehabilitacja ruchowa 
i terapia integracji sensorycznej 
Kacper Wieliczko - zwrot kosztów zakupu leków, 
suplementów diety, art. higienicznych i usług 
pielęgnacyjnych i wizyt lekarskich, remontu i 
wyposażenia pokoju.
Roman Dubiński - refundacja zakupu leków, 
porad lekarskich i badań.
Paulina Jabłczanik - refundacja kosztów zakupu 
leków, środków higienicznych i suplementów 
Tadeusz Kozłowski - refundacja kosztów 
rehabilitacji, zakupu leków i art. higienicznych
Damian Kowara - refundacja kosztów zakupu 
leków i kosztów przejazdu do lekarza, zakupu 
art. zaopatrzenia medycznego.
Rafał Kozłowski - dostosowanie kuchni  do osoby 
niepełnosprawnej na wózku,  
zapłata za turnus rehabilitacyjny, naprawa wózka 
inwalidzkiego, zakup leków i suplementów. 
Danuta Prorok - remont łazienki z 
dostosowaniem do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.
Władysław Pietrów - dofinansowanie do turnusu 
rehabilitacyjnego.
Rafał Abrahamowicz - Częściowa refundacja 
zakupu aparatu słuchowego.
Czesława Dziura - Dofinansowanie do zakupu 
protezy modularnej uda
Beata Starzyk - dofinansowanie do zakupu 
aparatu słuchowego
2. współorganizacja Europejskiego Małego 
Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który 
odbył się  4 - 7 września 2018 r. w Szczecinku.

88.99.Z 57 000,00 zł

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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2

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

Fundacja w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym pozyskała i rozdystrybułowała  
277 338,40 ton artykułów spożywczych. 
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie 
artykuły spożywcze:
Pomoc żywnościowa trafiła do  6550 osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej z 
terenu Powiatu Szczecineckiego
Wydaliśmy osobom potrzebującym - 277 338,40 
ton żywności takiej jak:
Kasza gryczana – 8 577,00 kg
Herbatniki maślane – 1 020,00 kg
Mleko – 36 720,00 l
Ser podpuszczkowy dojrzewający – 16 180,00 kg
Gulasz wieprzowy z warzywami – 8 812,80 kg
Szynka drobiowa – 17 625,60 kg
Szynka wieprzowa mielona – 10 886,40 kg
Pasztet wieprzowy – 4 314,24 kg
Filet z makreli w oleju – 8780,16 kg
Cukier biały – 25 200,00 kg
Olej rzepakowy – 30 780,00 kg
Kabanosy wieprzowe – 2 426,40 kg
Miód – 2 697,60 kg
Groszek z marchewką – 14 400,00 kg
Fasola biała – 20 400,00 kg
Koncentrat pomidorowy – 8 192,00 kg
Buraczki wiórki – 5 817,00 kg
Powidła śliwkowe – 6829,20 kg
Makaron jajeczny świderki – 23 520,00 kg
Makaron kukurydziany bezglutenowy – 3 360,00 
kg
Ryż biały – 20 800,00 kg
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

3 ochrona i promocja zdrowia

Wsparcie immunoterapii w klinice w Kolonii 
Jakubowi Żelazowskiego.

Fundacja współorganizowała Powiatowy Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 24.04.2018
 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.
 Zorganizowano Akcję „Bądź widoczny na 
drodze”-  imprezę edukacyjną z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas 
dożynek powiatowo-gminnych w Grzmiącej, gm. 
Grzmiąca, 22 września 2018 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- ulotki.

88.99.Z 1 000,00 zł
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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 zysków i strat) 1 543 277,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 536 145,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 132,06 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

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 7 900,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 940,00 zł

2.4. Z innych źródeł 7 132,07 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 69 390,17 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 66 761,43 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 62 000,00 zł

1 pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie sfinansowania: rehabilitacji, turnusów 
rehabilitacyjnych, dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwrotu 
kosztów dojazdów na badania i wizyty lekarskie, terapii, leków, suplementów diety, art. 
higienicznych i usług pielęgnacyjnych, wizyt lekarskich i badań, aparatów słuchowych, protez,

62 000,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 69 390,17 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 465 815,53 zł

w 
tym:

1 435 815,53 zł

0,00 zł

30 000,00 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

w 
tym:

0,00 zł

40,00 zł

900,00 zł

0,00 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 -6 787,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -770,22 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 571 875,62 zł 66 761,43 zł

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

1 542 933,25 zł 66 761,43 zł

7 902,28 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 542,10 zł

15 497,99 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

4 000,00 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

5 907,27 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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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

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

4 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  OKw 
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

2 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

Druk: NIW-CRSO 11



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

2019-07-15
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