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                      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 2019-07-12

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

Anita Radtke prezes zarządu TAK

Andrzej Chmielecki 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

Ewa Cichanowicz-Stępień Przewodnicząca TAK

Krzysztof Sławski zastępca TAK

Maria Prondzińska członek TAK

Ludwik Szreder członek TAK

Roman Reszka członek TAK

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele: 
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;udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa; 
działalność na rzecz integracji cudzoziemców; udzielanie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego.

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

II. Działalność odpłatna pożytku publicznego 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

W okresie sprawozdawczym przez inkubator przewinęło się 10 firm inkubowanych oraz 5 firm komercyjnych. 13 firm 
komercyjnych korzystało z usługi tzw. „e-biura”. W całym okresie sprawozdawczym w inkubatorze miało miejsce 89 wydarzeń tj. 
spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów. Szkoleń i warsztatów z tematyki biznesowej odbyło się 29. Łączna ilość 
funkcjonowania sali konferencyjnej w okresie sprawozdawczym to 2794 godziny. 

Punkt Informacji Turystycznej – Podzamcze
Obsługa w j. polskim, niemieckim oraz angielskim. Statystyki PIT: Liczba odwiedzających 258 osób w okresie maj – grudzień; 
Liczba obserwujących profil PIT na facebook 1010 (stan 31.12.2018).

Projekt „Dobra praca – lepsza przyszłość” - polegał na organizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu bytowskiego dla których organem założycielskim jest Powiat Bytowski. W projekcie wzięło udział 
łącznie 221 uczniów.        

Pracownia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego
W roku sprawozdawczym działalność Pracowni koncentrowała się na realizacji zajęć grupowych i indywidualnych z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego (103 godz.) Zajęcia były adresowane do uczniów 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów gminy 
Studzienice            

III. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

„Dyplom z marzeń” - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi o przyznanie 4
 

Druk: NIW-CRSO 3



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

miejsc w programie. W minionym roku Starostwo przekazało środki dla 4 studentów pochodzących z powiatu bytowskiego. 
Rekomendowani przez naszą Fundację studenci zasilili następujące uczelnie: 1 student Uniwersytet Jagielloński, 1 student 
Gdański Uniwersytet Medyczny, 1 student Akademia Marynarki Wojennej i 1 student Politechnika Koszalińska.

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu 
bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”
 W 2018 roku w projekcie wzięło udział  65 osób niepełnosprawnych. 52 uczestników projektów ukończyło kursy zawodowe (tj. 
pracownik ochrony, pracownik biurowy, komputerowy, grafik komputerowy, pracownik gospodarczy z uprawnieniami sep, 
obsługa kasy fiskalnej, operator wózków jezdniowych ) natomiast 42 osoby  przystąpiły do 4 miesięcznych staży zawodowych.

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu 
słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”
W roku 2018 projekcie udział wzięło 50 osób. 37 uczestników projektu ukończyło kursy zawodowe (tj. pracownik gospodarczy z 
uprawnieniami SEP oraz kwalifikacje komputerowe) natomiast 36 osób przystąpiło do 3 miesięcznych staży zawodowych .

Pracownia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego 
Zakres usług dla osób uczących się i pracujących:
• dyżury doradcy zawodowego - 60 godz.
• mobilnej pracowni doradczej - stoisko podczas Powiatowych Targów Edukacji i Pracy 
• mobilnej pracowni doradczej - stoisko podczas Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością 
• warsztatów grupowych adresowanych do osób uczących się (45 osób).
• sporządzenie dokumentów aplikacyjnych - portfolio zawodowe dla 8 osób pracujących.

Działaj Lokalnie X
Konkurs grantowy Działaj Lokalnie X na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności. Przyznano 13 dotacji dla organizacji i grup 
nieformalnych z powiatu bytowskiego.  dotacje przyznano 13 projektom na łączna kwotę 59 000 zł,  z czego środki pochodziły 
od 26.800 zł ARFP, 32 200.00 zł Gminy (Czarna Dąbrówka, Bytów, Trzebielino, Studzienice, Miastko, Powiat Bytowski)

Fundusz Akumulator Społeczny
W roku sprawozdawczym na konkurs dotacji (do 5 tys. zł) grupy nieformalne  i młode organizacje zgłosiły 18 wniosków. 
Ostatecznie 8 z ich otrzymało dofinansowanie ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności i środków własnych 
fundacji. 

Kampania 1%
(sieć wsparcia finansowego z podatku dochodowego  dla 42 organizacji i 48 osób potrzebujących). 
Do wspólnej akcji włączyło się prawie 42 organizacji, które działają w swych lokalnych społecznościach na rzecz edukacji, 
rekreacji  i sportu, upowszechniania zdrowego stylu życia czy integracji i budowania tożsamości lokalnej oraz 48 osób 
potrzebujących wsparcia. 
W okresie sprawozdawczym pracownik Fundacji świadczył nieodpłatnie usługę rozliczania mieszkańcom PIT-ów za rok 2017, 
obsłużono w ten sposób ponad 600 osób.

Bezpłatne porady prawne
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej „Środy z prawnikiem”–  skorzystało 260 osób.  

Sieć integracji. Miasto Bytów 
Doradztwo/Konsultacje dla pracodawców zatrudniających i/lub mających zamiar zatrudnić cudzoziemców. Odbyło się 12 godzin 
konsultacji z pracodawcami.Doradztwo obywatelskie dla cudzoziemców  świadczyliśmy  od 04. do 12.2018 średniomiesięcznie 
po 4 godz. Doradztwa udzielał zespół fundacji: doradca zawodowy  przy wsparciu prawnika (łącznie 36 godz.)
Kursy języka polskiego - zorganizowaliśmy  2 edycje kursu polskiego na poziomie podstawowym – 48 godz.. 
Miały miejsce również trzy wydarzenia upowszechniające tematykę integracji, przeciwdziałające zachowaniom i postawom 
ksenofobicznym.
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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

1793

78

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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z gmin powiatu bytowskiego 
charakteryzujących się ponadprzeciętnym 
wykluczeniem społecznym”
 W 2018 roku w projekcie wzięło udział  65 osób 
niepełnosprawnych. 52 uczestników projektów 
ukończyło kursy zawodowe (tj. pracownik 
ochrony, pracownik biurowy, komputerowy, 
grafik komputerowy, pracownik gospodarczy z 
uprawnieniami sep, obsługa kasy fiskalnej, 
operator wózków jezdniowych ) natomiast 42 
osoby  przystąpiły do 4 miesięcznych staży 
zawodowych.

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z gmin powiatu słupskiego 
charakteryzujących się ponadprzeciętnym 
wykluczeniem społecznym”
W roku 2018 projekcie udział wzięło 50 osób. 37 
uczestników projektu ukończyło kursy zawodowe 
(tj. pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP 
oraz kwalifikacje komputerowe) natomiast 36 
osób przystąpiło do 3 miesięcznych staży 
zawodowych .

94.99.Z 0,00 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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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

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Działaj Lokalnie X
W konkursie na rzecz aktywizowania lokalnej 
społeczności przyznano 13 dotacji dla organizacji 
i grup nieformalnych z powiatu bytowskiego na 
łączna kwotę 59 000 zł,  z czego środki 
pochodziły od 26.800 zł ARFP, 32 200.00 zł 
Gminy (Czarna Dąbrówka, Bytów, Trzebielino, 
Studzienice, Miastko, Powiat Bytowski)

Fundusz Akumulator Społeczny
W roku sprawozdawczym na konkurs dotacji (do 
5 tys. zł) grupy nieformalne  i młode organizacje 
zgłosiły 18 wniosków. Ostatecznie 8 z ich 
otrzymało dofinansowanie ze środków Programu 
FIO Narodowego Instytutu Wolności i środków 
własnych fundacji.

94.99.Z 0,00 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) 1 713 233,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 384 972,97 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
działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

W okresie sprawozdawczym przez 
inkubator przewinęło się 10 firm 
inkubowanych oraz 5 firm komercyjnych. 13
 firm komercyjnych korzystało z usługi tzw. 
„e-biura”. W całym okresie 
sprawozdawczym miało miejsce 89 
wydarzeń tj. spotkań, szkoleń, konferencji, 
warsztatów. Szkoleń i warsztatów z tematyki 
biznesowej odbyło się 29. Łączna ilość 
funkcjonowania sali konferencyjnej w 
okresie sprawozdawczym to 2794 godziny.
W powiązaniu realizowany był Projekt 
„Dobra praca – lepsza przyszłość” - polegał 
na organizacji staży i praktyk zawodowych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
powiatu bytowskiego dla których organem 
założycielskim jest Powiat Bytowski. W proj

68.20.Z 0,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

Punkt Informacji Turystycznej – Podzamcze
Obsługa w języku polskim, niemieckim oraz 
angielskim. Statystyki punktu w roku 
sprawozdawczym: Liczba odwiedzających 
258 osób w okresie maj – grudzień; Liczba 
obserwujących profil Punktu Informacji 
Turystycznej na facebook 1010 (stan 
31.12.2018).
Prowadzono sprzedaż książek,map, 
pamiątek związanych z Bytowem i okolicą 
oraz zorganizowano tematyczne wycieczki 
miejskie z przewodnikiem w sezonie letnim 
w języku polskim jak i niemieckim). 
Funkcjonowała wypożyczalnia rowerów.

63.99.Z 0,00 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
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 327 573,93 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 443,98 zł

e) pozostałe przychody 242,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23 745,63 zł

2.4. Z innych źródeł 686,60 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 39 374,09 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 236 504,38 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 266 768,24 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 422 033,03 zł

w 
tym:

931 308,56 zł

342 463,93 zł

148 260,54 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

12 279,00 zł

11 466,63 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 34 122,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 707,56 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 685 731,16 zł 236 504,38 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

1 350 850,72 zł 236 504,38 zł

326 866,37 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 817,24 zł

0,00 zł

6 196,83 zł 0,00 zł

1 sport i rekreacja 5 115,50 zł

2 rehabilitacja i inne wsparcie osób niepełnosprawnych 131 228,69 zł

3 wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych 92 278,00 zł

4 pozostałe 7 882,19 zł

0,00 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

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

6 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)

5,16 etatów

11 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

0 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)

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

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 325 234,21 zł

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

325 234,21 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)  

3 832,93 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

275 970,87 zł

172 079,90 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

18 341,87 zł

- inne świadczenia 85 549,10 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 263,34 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 163 718,96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 161 515,25 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 Program Stypendialny 
Dyplom z marzeń

wsparcie finansowe studentów 
z powiatu bytowskiego

Powiat bytowski 615,00 zł

2 program Działaj Lokalnie wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych

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

32 200,00 zł

3 Sieć Integracji wsparcie integracji 
cudzoziemców przebywających 
na terenie gminy w celach 
zarobkowych

gmina Bytów 6 660,00 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

15 275,92 zł

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

1 Fundusz Akumulator 
Społeczny

wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej (CRSO)

38 791,17 zł

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

Anita Radtke
Andrzej Chmielecki

Krzysztof Wirkus
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

2019-07-12
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