
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina BYTÓW

Powiat BYTOWSKI

Ulica ZAMKOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BYTÓW Kod pocztowy 77-100 Poczta BYTÓW Nr telefonu 59 721 24 77

Nr faksu 59 721 24 77 E-mail 
biuro@fundacjaparasol.org

Strona www www.fundacjaparasol.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22010772700000 6. Numer KRS 0000240766

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

Ewa Cichanowicz-Stepień przewodniczący zarządu TAK

Janusz Kikcio członek zarządu TAK

Krzysztof Wirkus członek zarządu 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

Jarosław Ścigała Przewodniczący TAK

Roman Reszka Zastępca TAK

Zofia Franc Sekretarz TAK

Ludwik Szreder Członek TAK

Maria Prondzińska Członek TAK

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w 
pkt 1–32 statutu; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
nauka, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; promocja i organizacja 
wolontariatu; 
pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej; 
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywnej; 
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
ochrony i promocji zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym; 
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
turystyki i krajoznawstwa; 
porządek i bezpieczeństwo publicznego; obronność państwa i działalności 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
ratownictwa i ochrony ludności; 
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów; działalność na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1) ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE:
A) SPOTKAŃ, SZKOLEŃ I DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
B) PUNKTÓW INFORMACJI, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, DORADZTWA, 
PORADNICTWA I WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH,
C) KONCERTÓW, WYSTAW, FESTIWALI, KONFERENCJI, SEMINARIÓW, 
SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH, PROGRAMÓW RADIOWYCH I 
TELEWIZYJNYCH,
D) DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ,
E) DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ,
F) KONKURSÓW I STYPENDIÓW,
G) MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY MŁODZIEŻY,
H) ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH

2) WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI 
FUNDACJI, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, INICJATYWAMI 
OBYWATELSKIMI WYKAZUJĄCYMI ZAINTERESOWANIE CELAMI FUNDACJI;

3) WYKORZYSTYWANIE W SWEJ DZIAŁALNOŚCI INTERNETU, FILMU, 
MULTIMEDIÓW I INNYCH NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH 
ŚRODKÓW PRZEKAZU;

4) WSPIERANIE INNYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH, 
KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI FUNDACJI;

5) USTANAWIANIE ODZNAK I MEDALI HONOROWYCH ORAZ 
PRZYZNAWANIE ICH WRAZ Z WYRÓŻNIENIAMI OSOBOM FIZYCZNYM LUB 
PRAWNYM ZASŁUŻONYM DLA CELÓW FUNDACJI LUB DLA SAMEJ 
FUNDACJI.

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10200

61

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Bliżej Prawa. Sieć poradnictwa prawno – obywatelskiego w subregionie słupskim (cztery spotkania 
tematyczne dotyczące praw pacjenta. W ostatnim roku realizacji projektu od stycznia do maja 
przeprowadzono ponad 600 godz. porad. 

Lokalny Punkt Informacji Europejskiej dla Młodzieży Eurodesk (12 osób przeszkolonych w zakresie 
organizacji wymian międzynarodowych; od października odbywał wolontariat (EVS) wolontariusz z 
Hiszpanii w ramach projektu pt. CULTURE4ALL ze środków programu Erasmus +)

Przepis na twoje kształcenie – sieć poradnictwa edukacyjnego (335 osób z powiatu słupskiego 
skorzystało z doradztwa, zorganizowano 2 edycje targów edukacyjnych i 4 wyjazdy na wyższe uczelnie)

Konkurs im. Szymona Krofeya VIII edycja na najlepsze prace naukowe, dotyczące obszaru powiatu 
bytowskiego (4 nagrody pieniężne)

Dyplom z Marzeń – program stypendiów pomostowych dla studentów pierwszego roku (4 
stypendystów)

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie 9 na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności (14 dotacji dla 
organizacji i  grup nieformalnych, najwięcej realizowano w gminie Bytów) 
Konkurs dotacji Akumulator Społeczny (17 dotacji, w tym 4 minigrantów, 9 dotacji tematycznych i 4 na 
rozwój dla organizacji i  grup nieformalnych z powiatu bytowskiego i kościerskiego) 

Parasol Bezpieczeństwa  (wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz 
promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym)

Kampania 1% pod Parasol (sieć wsparcia finansowego z odpisu podatkowego dla 36 organizacji i 38 
osób potrzebujących)

Kolacje pozarządowe. Cykl debat obywatelskich ( 4 marca 2015 debata pt. Budżet obywatelski gminy 
Bytów. Organizowana wespół z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Bytowskiego)

Punkt Informacji Turystycznej Zamek Bytowski (6503 wizyty)

Inkubator Przedsiębiorczości Stolem w Bytowie (organizacja przestrzeni i zaplecza merytorycznego dla 
13 podmiotów gospodarczych, w tym 7 inkubowanych)

Mała przedsiębiorczość (cykl warsztatów serowarskich: 4 września w Bytowie, 7 września w Kłącznie, 
12 października w Tuchomie, 13 października w Gołczewie i 15 października w Niezabyszewie. 
Praktyczne umiejętności wytwarzania serów uzyskało 70 osób.)
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Bliżej Prawa. Sieć 
poradnictwa prawno – 
obywatelskiego w 
subregionie słupskim 
(600 godz. porad)

Konkurs grantowy 
Działaj Lokalnie 9 na 
rzecz aktywizowania 
lokalnej społeczności 
(14 dotacji dla 
organizacji i  grup 
nieformalnych) 

Konkurs dotacji 
Akumulator Społeczny 
(17 dotacji dla 
organizacji i  grup 
nieformalnych w 
powiatu bytowskiego i 
kościerskiego) 

Parasol Bezpieczeństwa 
 (wsparcie osób 
poszkodowanych w 
wypadkach 
komunikacyjnych oraz 
promowanie 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym)

Kampania 1% pod 
Parasol (sieć wsparcia 
finansowego z odpisu 
podatkowego dla 36 
organizacji i 38 osób 
potrzebujących)

Kolacje pozarządowe. 
Cykl debat 
obywatelskich ( 4 
marca 2015 debata pt. 
Budżet obywatelski 
gminy Bytów. 
Organizowana wespół z 
Radą Organizacji 
Pozarządowych 
Powiatu Bytowskiego)
Lokalny Punkt 
Informacji Europejskiej 
dla Młodzieży Eurodesk 
(12 osób 

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 5
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

przeszkolonych w 
zakresie organizacji 
wymian 
międzynarodowych; od 
października odbywał 
wolontariat (EVS) 
wolontariusz z Hiszpanii 
w ramach projektu pt. 
CULTURE4ALL ze 
środków programu 
Erasmus +)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Przepis na twoje 
kształcenie – sieć 
poradnictwa 
edukacyjnego (335 
osób z powiatu 
słupskiego skorzystało z 
doradztwa, 
zorganizowano 2 edycje 
targów edukacyjnych i 
4 wyjazdy na wyższe 
uczelnie).

Konkurs im. Szymona 
Krofeya VIII edycja na 
najlepsze prace 
naukowe (magisterskie 
i doktorskie) dotyczące 
obszaru powiatu 
bytowskiego (4 nagrody 
pieniężne)

Dyplom z Marzeń – 
program stypendiów 
pomostowych dla 
studentów pierwszego 
roku (4 stypendystów)

Mała przedsiębiorczość 
(cykl warsztatów 
serowarskich: 4 
września w Bytowie, 7 
września w Kłącznie, 12
 października w 
Tuchomie, 13 
października w 
Gołczewie i 15 
października w 
Niezabyszewie. 
Praktyczne 
umiejętności 
wytwarzania serów 
uzyskało 70 osób.)

85.59.B
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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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Punkt Informacji 
Turystycznej Zamek 
Bytowski (całoroczna 
usługa informacyjna dla 
turystów 
przebywających na 
terenie gminy Bytów i 
mieszkańców). 
Dodatkowo Informacja 
Turystyczna działała 
również sezonowo w 
miejscowości Rekowo 
na szlaku jezior 
lobeliowych. 
W roku 
sprawozdawczym 
kontynuowano 
działania na rzecz 
podwyższenia 
standardu usług it: 
usługa przewodnicka, 
prasa lokalna, 
wypożyczalnia 
rowerów, oznakowanie 
na rynku miasta, stroje 
służbowe, akcja ,,Lokal 
polecany przez PIT 
Zamek Bytowski”, mini 
program lojalnościowy 
dla turystów.
Działalność realizowana 
ze środków gminy 
Bytów. W okresie 
sprawozdawczym 
odnotowano 6503 
wizyty.

63.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

Inkubator 
Przedsiębiorczości w 
Bytowie w ramach sieci 
Kaszubskiego 
Inkubatora 
Przedsiębiorczości 
Stolem. Fundacja 
Parasol jako organizacja 
zarządzająca jest 
odpowiedzialna za 
prowadzenie 
działalności 
merytorycznej oraz 
świadczenie usługi 
wynajmu pomieszczeń 
podmiotom 
gospodarczym na 
podstawie umowy z 
gminą Bytów. Na 
koniec roku 
sprawozdawczego w 
Kaszubskim 
Inkubatorze 
Przedsiębiorczości 
funkcjonowało 
trzynaście firm 
(użytkujących lokal, 
sprzęt i korzystających z 
usługi e-biuro), w tym 
siedem na zasadach 
preferencyjnych. 
Odbywają się regularne 
spotkania 
networkingowe.

68.20.Z

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

Druk: MPiPS 8
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,056,619.71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 888,410.08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 163,302.59 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,298.46 zł

e) Pozostałe przychody 3,608.58 zł

0.00 zł

621,893.37 zł

32,403.10 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,211.39 zł

0.00 zł

31,010.41 zł

10,750.98 zł

0.00 zł

4,450.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 171,059.63 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 49,634.63 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 248,964.98 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 185,052.22 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 654,296.47 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 86,050.68 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -52,108.72 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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: 1,020,278.61 zł 248,964.98 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

802,359.40 zł 248,964.98 zł

215,411.31 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,400.74 zł

0.00 zł

107.16 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 Kampania 1 % pod Parasol 230,664.43 zł

2 Fundusz Akumulator Społeczny 16,700.55 zł

3 KONKURS im. Szymona Krofeya 1,600.00 zł

1 Sport i rekreacja 78,092.30 zł

2 Rehabilitacja i inne wsparcie osób niepełnosprawnych 109,605.00 zł

3 Wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych 42,035.22 zł

4 Stypendia i edukacji przedszkolna 436.00 zł

5 Pozostałe 18,796.46 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 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

10.0 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)

5.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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)

11.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 407,080.62 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

206,556.67 zł

182,934.28 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 23,622.39 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 200,523.95 zł

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

383,458.23 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 96,727.38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 286,730.85 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

8.00 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

7.00 osób

1.00 osób

2.00 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

1.00 osób

1.00 osób
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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)

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
(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

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)

31,954.85 zł

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

0.00 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

11,548.00 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)

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

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

1 Dyplom z Marzeń. Program 
stypendiów pomostowych

Wyrównywanie szans w 
dostępie do edukacji

Powiat bytowski 1,800.00 zł

2 KONKURS AKUMULATOR 
SPOŁECZNY

Wspieranie wspólnot i inicjatyw 
lokalnych

Powiat bytowski, gminy Bytów, 
Miastko, Studzienice, Tuchomie, 
Trzebielino, Czarna Dąbrówka, 
Kościerzyna, i miasto Kościerzyna

5,999.20 zł

3 KONKURS Działaj Lokalnie 
VIII

Wspieranie wspólnot i inicjatyw 
lokalnych

Powiat bytowski, gminy Bytów, 
Miastko, Studzienice, Tuchomie, 
Trzebielino, Czarna Dąbrówka

24,603.09 zł

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 Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

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

1 Bliżej Prawa. Sieć 
poradnictwa prawno-
obywatelskiego w 
subregionie słupskim

Wsparcie prawne osób o 
najniższym statusie 
materialnym

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

25,720.58 zł

2 Przepis na Twoje Kształcenie Wspieranie rozwoju osobistego 
osób dorosłych w powiecie 
słupskim

Ministerstwo Finansów, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku

451,412.31 zł

3 Akumulator Społeczny Wspieranie wspólnot i inicjatyw 
lokalnych

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

52,500.00 zł

4 Parasol Demokracji Wzmacnianie postaw 
obywatelskich wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych

Ecorys Polska 65,310.40 zł
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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)

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

organizacji

Ewa Cichanowicz-Stępień
Janusz Kikcio

Krzysztof Wirkus Data wypełnienia sprawozdania
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