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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-20

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

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 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

Krzysztof Sławski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Prondzińska Członek Rady TAK

Roman Reszka Członek Rady TAK

Ewa Cichanowicz Stępień zastepca TAK

Ryszard Lisiński Członek Rady TAK

Marcin Szczepański Członek Rady TAK

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa;
2)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)  działalności charytatywnej;
4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)  ochrony i promocji zdrowia;
7)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie      i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym 
w pkt 1–32 statutu

Druk: NIW-CRSO 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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) międzynarodowe wymiany młodzieży
h) organizacji imprez masowych.
2. WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI ORAZ PRGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJETYMI CELAMI 
FUNDACJI, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, INICJATYWAMI 
OBYWATESLKIMI WYKAZUJĄCYMI ZAINTERESOWANIE CELAMI FUNDACJI
3. WSPIERANIE INNYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ OŚÓB FIZYCZNYCH, 
KÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI FUNDACJI
5. USTANAWIANIE ODZNAK I MEDALI HONOROWYCH ORAZ 
PRZYZNAWANIE ICH WRAZ Z WYRÓŻNIENIAMI OSOBOM FIZYCZNYM LUB 
PRAWNYM ZASŁUZONYM 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

1) Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a) Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” zarządza Kaszubskim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości od dnia 25.06.2014r., kiedy to nastąpiło podpisanie Umowy na zarządzanie Inkubatorem z Gminą Bytów. W 
okresie sprawozdawczym przez inkubator przewinęło się 9 firm inkubowanych oraz 5 firm komercyjnych. 7 firm komercyjnych 
korzystało z usługi tzw. „e-biura”. W całym okresie sprawozdawczym w inkubatorze miało miejsce 79 wydarzeń tj. spotkań, 
szkoleń, konferencji, warsztatów. Szkoleń i warsztatów z tematyki biznesowej odbyło się 15. Łączna ilość funkcjonowania sali 
konferencyjnej w okresie sprawozdawczym to 1030 godzin. Na tę ilość godzin składa się: 50 wynajmów firmom zewnętrznym 
czyli odpłatnie, 17 wynajmów nieodpłatnie oraz 3 wynajmy dla Gminy Bytów. Wszystkie wskaźniki realizacji projektu Inkubatora 
zawarte w umowie z Gminą Bytów zostały wykonane. Te wskaźniki to 7 firm inkubowanych oraz min. 6 szkoleń z użyciem 
komputerów w skali roku.
b) Punkt Informacji Turystycznej - W roku sprawozdawczym punkt oferował następujące usługi:
- informacyjna poprzez  facebook.com/it.zamek.bytow
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek
- dystrybucja nieodpłatnych map, folderów itp.  
- wypożyczanie rowerów
- wycieczki w polskim i niemieckim po mieście
- Obsługa w j. polskim, niemieckim oraz angielskim.
Statystyki PIT: Liczba odwiedzających 2258 osób w okresie styczeń – grudzień; Liczba obserwujących profil PIT na facebook 1096
 (stan 31.12.2019).
c) Projekt „Dobra praca – lepsza przyszłość” - Fundacja w konsorcjum z firmą DWCom Szkolenia Dorota Wołosiuk – 
Kondratowicz z Lęborka, po wygraniu konkursu ofert, zrealizowała projekt staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu bytowskiego dla których organem założycielskim jest Powiat Bytowski. Były to szkoły: Zespół 
Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie i Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Miastku. W projekcie wzięło udział łącznie 221 uczniów. Z ramienia Fundacji projektem zajmował się i go 
realizował Członek Zarządu Andrzej Chmielecki. 
d) Pracownia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego - W ofercie pracowni znajdują się m.in.: testy preferencji zawodowych, 
diagnoza posiadanych kompetencji, pomoc w wypracowaniu ścieżki edukacyjnej, informacja o zawodach, spotkania z 
pracodawcami oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz doradztwo personalne. W roku sprawozdawczym 
Pracownia realizowała doradztwo indywidualne z osobami dorosłymi, w tym uczniowie ostatnich klas szkół 
ponadpodstawowych (84 godz.).
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a) Kampania 1% (sieć wsparcia finansowego z podatku dochodowego dla 48 organizacji i 59 osób potrzebujących). Na ogólną 
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kwotę 874,40 mln zł zebraną przez 8.798 organizacje OPP w kraju nasza Fundacja plasuje się z kwotą 328 305,10 zł na 274 
miejscu w skali kraju  i na 1 miejscu w powiecie bytowskim. Zaufało nam ponad 6,5 tys. podatników z całego kraju. Uzyskana 
kwota z odpisów podatkowych za rok 2018 ponownie okazała się wyższa od pozyskanych w ubiegłych latach.
b) Konkurs grantowy Działaj Lokalnie XI na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności na terenie powiatu bytowskiego. 
Przyznano 16 dotacji dla organizacji i grup nieformalnych. Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w celu wyłonienia 
beneficjentów odbyło się 26.06.2019 r. Do konkursu zgłoszono 27 wniosków na kwotę ponad 150 tys. zł. Po pierwszym etapie 
oceny uznano, iż 26 wniosków spełniły wymagania formalne. Do oceny merytorycznej członkom Komisji grantowej przekazano 
26 projektów. Komisja przyznała 16 projektom dotacje na łączna kwotę 56 800 zł,  z czego środki pochodziły od 26.800 zł ARFP, 
30 000.00 zł samorządy: Czarna Dąbrówka, Bytów, Trzebielino, Studzienice, Miastko, Powiat Bytowski, Tuchomie. W trakcie 
konkursu odbyło się 7 spotkań informacyjnych i przeprowadzono monitoringi merytoryczno-finansowe dotowanych 
przedsięwzięć.
c) Akumulator społeczny- w ramach funduszu ogłoszono 2 konkursy dotacji z wsparciem 500 zł i do 5000 zł. Komisja podjęła 
decyzję o dofinansowaniu 16 wnioskodawców z gmin wiejskich (13 dotacji), miejskich i miejsko-wiejskich (3 dotacje). W toku 
konkursów przeprowadzono 3 spotkania informacyjne, 2 spotkania sieciujące, a 15 osób zostało przeszkolonych w zakresie 
wypełniania wniosków, raportowania, rozliczania, współpracy w sieci, prowadzenia budżetu zadaniowego. Zawiązały się także 4
 nowe, obywatelskie grupy nieformalne. Nasza fundacja odpowiadała za udzielanie wsparcia (doradztwo, szkolenia, animację i 
dotacje) na terenie powiatu bytowskiego i kościerskiego. Na dotacje przyznaliśmy łącznie 41 409,10 zł. ze środków Programu 
FIO Narodowego Instytutu Wolności i środków samorządowych (Bytów, Kościerzyna, Trzebielino, Studzienice, Powiat Bytowski, 
Tuchomie). 
d) „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 miejsc w programie, które to otrzymaliśmy.             
          W okresie przedmaturalnym przedstawiciel Fundacji odwiedził wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu bytowskiego 
odbywając spotkania w klasach maturalnych na temat warunków otrzymania stypendium. Zamieszczono również informacje na 
temat stypendiów                  na stronie internetowej Fundacji. W okresie jaki przewiduje regulamin wpłynęło 5 wniosków 
młodzieży z terenu powiatu bytowskiego. Do oceny jak i weryfikacji wniosków powołana została komisja składająca się z 2 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz 2 przedstawicieli Fundacji. Komisja zarekomendowała pozytywnie 4 
wnioski i przesłała stosowną dokumentację do FEP w Łodzi.Niestety FEP odrzuciło jeden rekomendowany przez nas wniosek 
stypendysty z uwagi na źle przeliczony dochód na osobę w rodzinie. Tak więc w roku sprawozdawczym ze stypendium 
skorzystało 3 maturzystów z powiatu bytowskiego.  Finansowanie programu stypendialnego w którym student otrzymuje 
miesięcznie 500 zł przez okres 10 m-cy odbywa się w następujący sposób: 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
z Łodzi ze środków pochodzących z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banu Polskiego, 16% pokrywa 
Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy a 9% pokrywa Organizacja. W naszym przypadku te 9% jest pokrywane ze środków 
Starostwa Powiatowego w Bytowie. W minionym roku Starostwo przekazało środki dla 3 studentów pochodzących z powiatu 
bytowskiego. Rekomendowani przez naszą Fundację studenci zasilili następujące uczelnie: 1 student Politechnika Gdańska, 1 
Politechnika Koszalińska, 1 student Politechnika Wrocławska.
e)Bezpłatne porady prawne - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej „Środy z prawnikiem”– bezpłatne wsparcie osób od stycznia 
do grudnia 2019 r. zgłosiło się ponad 244 osób.  
f) Sieć integracji. Miasto Bytów - Punkt informacyjny zabezpieczył 27 godzin konsultacji dla pracodawców w zakresie legalności 
pobytu i zmiany zatrudnienia oraz zgłoszenie jego legalności. W wielu sprawach punkt pełnił rolę pośredniczącą i wskazującą 
właściwą ścieżkę do załatwienia sprawy. W ramach punktu świadczyliśmy także doradztwo obywatelskie dla cudzoziemców ( 54 
godz.). Sprawy najczęściej dotyczyły poszukiwania nowego pracodawcy, prawidłowości w wypłacie wynagrodzenia i 
zatrudnienia, poszukiwania mieszkania, tłumaczeń dokumentów urzędowych, pomocy w przygotowaniu pisma urzędowego, 
zapisania dzieci do szkoły, możliwości pobierania zasiłku rodzinnego itp.). Kursy języka polskiego odbyły się 2 edycje po 46 godz. 
- poziom podstawowy oraz 1 edycja poziom średniozaawansowany (64 godz.). Uczestnikami byli głównie obywatele Ukrainy i 
pojedyncze osoby z Białorusi.
Wydarzenia edukacyjno-kulturalne:
- wykład tematyczny o sytuacji dzieci migranckich w polskiej szkole (90 min) 
- spotkanie pt. Życie uchodźcy w Polsce. Od kuchni  połączone z pokazem kuchni czeczeńskiej 
- spotkanie z uczniami w Bytowie pt. Swoi, obcy, my, oni wielokulturowość i wyzwania integracji 
- konkurs dla uczniów szkół pt. Migracji w naszych rodzinach.
g) Kompas pozarządowy dla Bytowa- działania w projekcie zaplanowano z myślą o wzmacnianiu liderów i liderek lokalnych 
organizacji pozarządowych/grup nieformalnych, zwiększeniu/poprawieniu współpracy pomiędzy organizacjami. Działania 
wykonane: utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Powiatu Bytowskiego; szkolenie pt. "Otwarte konkursy 
2020- nowe wzory ofert i umów" (22 uczestników); kolacja pozarządowa i wybory Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych 
z udziałem 17 przedstawicieli ngosów z 8 gmin. Przyjęto regulamin Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych i powołano 8 
osobową radę organizacji na 3 letnią kadencję.
h) Podnoszenie kompetencji JST na rzecz integracji imigrantów- realizacja projektu umożliwiła podniesienie kompetencji na 
temat świadczenia usług na rzecz imigrantów pracowników jednostek powiatowych i gminnych w 16 pomorskich powiatach. 
Fundacja była odpowiedzialna za realizację projektu w 6 powiatach. Nasi animatorzy współpracowali z grupami z Bytowa, 
Kartuz, Chojnic, Tczewa, Kwidzyna, Wejherowa. Zorganizowaliśmy szkolenia subregionie ( 96 godz.), warsztaty liderskie (96 
godz.) oraz punkt konsultacyjny dla JST w zakresie organizacji wsparcia imigrantów (180 godz.). Przygotowano wytyczne do 
„Pomorskiego standardu integracji imigrantów” we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW. Łącznie w projekcie 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

80

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zwinęło udział 920 uczestników. Naszym partnerem było Stowarzyszenie Port. Przestrzeń Otwarta ze Słupska.

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 
wspólnot i społeczności lokalnych

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie XI na rzecz 
aktywizowania lokalnej społeczności                       
na terenie powiatu bytowskiego. Przyznano 16 
dotacji dla organizacji i grup nieformalnych. 
Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w celu 
wyłonienia beneficjentów odbyło się 26.06.2019 
r. Do konkursu zgłoszono 27 wniosków na kwotę 
ponad 150 tys. zł.Po pierwszym etapie oceny 
uznano, iż 26 wniosków spełniły wymagania 
formalne. Do oceny merytorycznej członkom 
Komisji grantowej przekazano 26 projektów. 
Komisja przyznała 16 projektom dotacje na 
łączna kwotę 56 800 zł,  z czego środki 
pochodziły od 26.800 zł ARFP, 30 000.00 zł 
samorządy: Czarna Dąbrówka, Bytów, 
Trzebielino, Studzienice, Miastko, Powiat 
Bytowski, Tuchomie. W trakcie konkursu odbyło 
się 7 spotkań informacyjnych i przeprowadzono 
monitoringi merytoryczno-finansowe 
dotowanych przedsięwzięć.

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 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”. Wartość projektu: 
882 753,50 zł. Kwota dofinansowania : 838 
615,82 zł
Projekty ukierunkowane na zwiększenie 
zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem            
                    lub wykluczeniem społecznym, w tym 
osób z niepełnosprawnościami z wybranych 
gmin powiatu bytowskiego. Projekt przewidywał 
aktywizację 60 niepełnosprawnych osób, w tym 
36 kobiet oraz 24 mężczyzn. W 2019 roku w 
projekcie wzięła udział  1 nowa osoba  
niepełnosprawna. 3 uczestników ukończyło staże 
zawodowe. 8 osób, które kończyły staż w dniu 
31.12.2018 r. odbyło w styczniu 2019 r.  ostatnie 
spotkanie w celu stworzenia Indywidualnego 
Planu Działania z animatorem. Projekt zakończył 
się w czerwcu 2019 r. 
Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z gmin powiatu słupskiego 
charakteryzujących się ponadprzeciętnym 
wykluczeniem społecznym” Wartość projektu: 
831 594,23 zł. Kwota dofinansowania:  790 
014,52 zł
Projekt był ukierunkowany na zwiększenie 
zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób z 
niepełnosprawnościami w wybranych gminach 
powiatu słupskiego.

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

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 9 firm inkubowanych oraz 5 
firm komercyjnych. 7 firm komercyjnych 
korzystało z usługi tzw. „e-biura”. W całym 
okresie sprawozdawczym w inkubatorze 
miało miejsce 79 wydarzeń tj. spotkań, 
szkoleń, konferencji, warsztatów. Szkoleń i 
warsztatów z tematyki biznesowej odbyło 
się 15. Łączna ilość funkcjonowania sali 
konferencyjnej w okresie sprawozdawczym 
to 1030 godzin. Na tę ilość godzin składa 
się: 50 wynajmów firmom zewnętrznym 
czyli odpłatnie, 17 wynajmów nieodpłatnie 
oraz 3 wynajmy dla Gminy Bytów. 
Wszystkie wskaźniki realizacji projektu 
Inkubatora zawarte w umowie z Gminą 
Bytów zostały wykonane. Te wskaźniki to 7 
firm inkubowanych oraz min. 6 szkoleń z 
użyciem komputerów w skali roku.

68.20.Z 0,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

Punkt Informacji Turystycznej – Podzamcze 
- w roku sprawozdawczym punkt oferował 
następujące usługi:
- informacyjna poprzez  
facebook.com/it.zamek.bytow,
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek 
- dystrybucja nieodpłatnych map, folderów 
itp.  
- wypożyczanie rowerów
- wycieczki w polskim i niemieckim po 
mieście
- obsługa w j. polskim, niemieckim oraz 
angielskim.                                                       
Statystyki PIT: Liczba odwiedzających 2258 
osób w okresie styczeń – grudzień; Liczba 
obserwujących profil PIT na facebook 1096 
(stan 31.12.2019).

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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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 021 202,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 660 388,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 355 816,53 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 187,86 zł

e) pozostałe przychody 3 809,16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 376,20 zł

2.4. Z innych źródeł 466 980,58 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 27 806,35 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 288 614,88 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 305 119,38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 240 726,04 zł

w 
tym:

0,00 zł

120 154,24 zł

120 571,80 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

7 976,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

400,00 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 -59 000,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 35 348,78 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 041 869,25 zł 288 614,88 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

719 389,46 zł 288 614,88 zł

320 467,75 zł 0,00 zł

0,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

1 982,04 zł 0,00 zł

1 Sport i rekreacja 66 824,50 zł

2 Rehabilitacja i inne wsparcie osób niepełnosprawnych 149 981,05 zł

3 Stypendia i edukacja przedszkolna 4 220,00 zł

4 Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych 44 973,50 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
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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)

5 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)

4,50 etatów

2 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

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.

Druk: NIW-CRSO 10



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 300 272,25 zł

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

300 272,25 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)  

1 191,56 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

239 082,85 zł

159 277,18 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

18 482,40 zł

- inne świadczenia 61 323,27 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 61 189,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 158 898,29 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 141 373,96 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)

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

1 Program stypendialny 
"Dyplom z marzeń"

wsparcie finansowe studentów 
z powiatu bytowskiego

Zarząd Powiatu Bytowskiego 1 665,00 zł

2 Działaj Lokalnie w powiecie 
bytowskim

wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych/ 
grup nieformalnych

Gmina Bytów, Zarząd Powiatu 
Bytowskiego, Gmina Miastko, Gmina 
Tuchomie, Gmina Studzienice, 
Gmina Trzebielino, Gmina Czarna 
Dąbrówka

29 000,00 zł

3 Akumulator Społeczny w 
powiecie bytowskim

wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych/ 
grup nieformalnych

Zarząd Powiatu bytowskiego, Gmina 
Bytów, Gmina Tuchomie, Gmina 
Trzebielino, Gmina Czarna Dąbrówka

22 000,00 zł

4 Adekwatni zawodowo zwiększenie zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

4 710,00 zł

5 Sieć integracji wsparcie cudzoziemców Gmina Bytów 1 200,00 zł

6 Integracja cudzoziemców wsparcie cudzoziemców Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

61 996,80 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

7 395,00 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 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

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2

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

1 Akumulator Społeczny wsparcie działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych/ 
grup nieformalnych

Narodowy Instytut Wolności 60 720,00 zł

2020-08-20
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