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• 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 2021-05-25

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 zarządu TAK

Krzysztof Wirkus członek zarządu TAK

Andrzej Chmielecki 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 TAK

Ewa Cichanowicz -Stępień Z-ca Przewodniczącego TAK

Roman Reszka członek Rady Fundacji TAK

Maria Prondzińska członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Lisiński członek Rady Fundacji TAK

Marcin Szczepański członek Rady Fundacji 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
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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.  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. wykorzystanie 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

Działalność odpłatna:
1) Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” - W okresie sprawozdawczym przez inkubator przewinęło się 7 firm 
inkubowanych oraz 5 firm komercyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
funkcjonowały cztery firmy inkubowane oraz pięć firm komercyjnych.  3 firmy komercyjne korzystały z usługi tzw. „e-biura”. W 
całym okresie sprawozdawczym w inkubatorze miało miejsce 34 wydarzenia tj. spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów. 
Szkoleń i warsztatów z tematyki biznesowej odbyło się 10. Łączna ilość funkcjonowania sali konferencyjnej w okresie 
sprawozdawczym to 1030 godzin. Na tę ilość godzin składa się: 27 wynajmów firmom zewnętrznym czyli odpłatnie, 6 
wynajmów nieodpłatnie oraz 1 wynajem 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. W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy i wymiany oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych w całym 
budynku. 2) Punkt oferował następujące usługi: informacyjne 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. 3) 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 oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. W projekcie wzięło udział łącznie 221 uczniów.
Działalność nieodpłatna: 
1) „Dyplom z marzeń” - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” po raz 15 
przystąpiła do programu „Dyplom z marzeń” kierowanego do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Cały program 
prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości  z Łodzi funkcjonuje od 17 lat, tak więc nasza Fundacja jest jednym z 
najstarszych uczestników tego projektu. Przez 15 edycji programu z naszej rekomendacji skorzystało już 90 młodych 
mieszkańców Ziemi Bytowskiej.W roku sprawozdawczym ze stypendium skorzystał 1 maturzysta z powiatu bytowskiego.  
Finansowanie programu stypendialnego, w którym student otrzymuje miesięcznie 500 zł przez okres 10 m-cy. 2) 6) Działaj 
Lokalnie XI - Konkurs grantowy Działaj Lokalnie na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności na terenie powiatu bytowskiego. 
Przyznano 10 dotacji dla organizacji i grup nieformalnych. Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w celu wyłonienia 
beneficjentów odbyło się 09.07.2020 r. Do konkursu zgłoszono 16 wniosków na kwotę ponad 96 tysięcy złotych Po pierwszym 
etapie oceny uznano, iż 13 wnioski spełniły wymagania formalne. Do oceny merytorycznej członkom Komisji grantowej 
przekazano 13 projektów. Komisja przyznała 10 projektom dotacje na łączna kwotę 55.000 zł,  z czego część środków 
pochodziły od ARFP (25.000 zł), jednostek samorządowych tj. 27.500 zł (Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Bytów, Gmina 
Trzebielino, Gmina Studzienice, Gmina Miastko oraz Powiat Bytowski) oraz wkład własny finansowy w kwocie 2.500,00 zł W 
trakcie konkursu odbyło się 6 spotkań informacyjnych, przeprowadzono 10 monitoringów merytoryczno-finansowych 
dotowanych przedsięwzięć. 3) AKUMULATOR SPOŁECZNY - Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 15 wnioskodawców,  w 
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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)

NIE DOTYCZY

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

3000

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

tym 10 z powiatu bytowskiego i 5 z powiatu kościerskiego. W toku konkursu przeprowadzono 25 spotkań animacyjno-
konsultacyjnych (4 w formie tradycyjnej, a 21 w formie zdalnej), 2 spotkania sieciujące (on-line), 2 szkolenia dla grantobiorców 
(on-line). 25 osób zostało przeszkolonych w zakresie wypełniania wniosków, raportowania, rozliczania, współpracy w sieci, 
prowadzenia budżetu zadaniowego. Nasza fundacja odpowiadała za udzielanie wsparcia (doradztwo, szkolenia, animację i 
dotacje) na terenie powiatu bytowskiego i kościerskiego. Na dotacje przyznaliśmy łącznie 53.000,00 zł, w tym ze środków 
Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności (34.000 zł), środków samorządowych (Bytów, Trzebielino, Studzienice, Powiat 
Bytowski, Tuchomie, Czarna Dąbrówka) w kwocie 16.000 zł oraz środków własnych w kwocie 3.000,00 zł pochodzących ze 
środków uzyskanych z kampanii 1% od podatników. 4) 10) Sieć integracji
W roku sprawozdawczym projekt był realizowany z dotacji gminy Bytów, powiatu bytowskiego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz wkładu własnego fundacji. Punkt Konsultacyjny dla Cudzoziemców świadczył usługi w obszarach: recepcja i informacja 
(prowadzenie punktu informacyjnego), kursy języka polskiego dla dorosłych, wsparcie rodzin i dzieci w szkołach oraz 
wzmocnienie cudzoziemców na lokalnym rynku pracy (doradztwo zawodowe, doradztwo pobytowe). W/w usługi 
realizowaliśmy dla mieszkańców trzech powiatów: bytowskiego, kościerskiego oraz kartuskiego w wymiarze:
• doradztwo zawodowe - 40 godz.
• poradnictwo pobytowe - 188 godz. 
Łącznie z poradnictwa pobytowego i doradztwa zawodowego skorzystało 109 osób.
• raport badawczy pt. ,,JAK NAM SIĘ TU PO/BYTÓW/UJE? Pomiędzy Ukrainą a Polską, dużym miastem a małym miastem, u 
siebie i nie-u-siebie. Narracje nowych mieszkańców i mieszkanek powiatów bytowskiego, kartuskiego i kościerskiego na temat 
życia codziennego, czasu wolnego, planów, potrzeb i integracji” -  badanie potrzeb przedstawicieli społeczności imigranckich, 
do którego zaangażowaliśmy tłumaczy i pośredników ze środowiska imigranckiego (wolontariat). 
• kursy języka polskiego, łącznie 280 godz.; grupa kartusko-kościerska - 2 edycje oraz 3 edycje grupa bytowska (forma 
hybrydowa: stacjonarnie poprzez platformę online). Łącznie udział 51 osób. Pracowało trzech lektorów, w tym jeden był 
cudzoziemcem. 
• inne formy edukacji: warsztaty online: komunikacja międzykulturowa (8 godz.)  - 7 osób; dostęp cudzoziemców do rynku 
pracy i służby zdrowia  (4 godz.) - 16 osób; warsztat online pt. ,,Czas wolny i udział w kulturze podczas pandemii” oraz 
,,Narzędzia wsparcia podczas edukacji zdalnej” (6 godz.). po 3 godz.; warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych o 
wielokulturowości i migracjach.
• inne formy edukacji: warsztaty specjalistyczne dla rodzin migranckich (z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii) międzykulturowej 
jasełka (6 godz.); 21 osób.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-05-25 4



4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie XI na rzecz 
aktywizowania lokalnej społeczności                       
 na terenie powiatu bytowskiego. Przyznano 10 
dotacji dla organizacji i grup nieformalnych. 
Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w celu 
wyłonienia beneficjentów odbyło się 09.07.2020 
r. Do konkursu zgłoszono 16 wniosków na kwotę 
ponad 96 tysięcy złotych Po pierwszym etapie 
oceny uznano, iż 13 wnioski spełniły wymagania 
formalne. Do oceny merytorycznej członkom 
Komisji grantowej przekazano 13 projektów. 
Komisja przyznała 10 projektom dotacje na 
łączna kwotę 55 000 zł,  z czego środki 
pochodziły od 25.000 zł ARFP 27500,00 zł 
samorządy (Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina 
Bytów, Gmina Trzebielino, Gmina Studzienice, 
Gmina Miastko oraz Powiat Bytowski) oraz 
wkład własny finansowy w kwocie 2.500,00 zł W 
trakcie konkursu odbyło się 6 spotkań 
informacyjnych, przeprowadzono 10 
monitoringów merytoryczno-finansowych 
dotowanych przedsięwzięć.

94.99.Z 5 600,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 15 
wnioskodawców,  w tym 10 z powiatu 
bytowskiego i 5 z powiatu kościerskiego. 
W toku konkursu przeprowadzono 3 spotkania 
informacyjne, 2 spotkania sieciujące, a 24 osoby 
zostały przeszkolone w zakresie wypełniania 
wniosków, raportowania, rozliczania, 
współpracy w sieci, prowadzenia budżetu 
zadaniowego. Zawiązały się także 2 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 53.000 zł, w tym ze 
środków Programu FIO Narodowego Instytutu 
Wolności (34.000 zł), środków samorządowych 
(Bytów, Trzebielino, Studzienice, Powiat 
Bytowski, Tuchomie, Czarna Dąbrówka) w 
kwocie 16.000 zł oraz środków własnych w 
kwocie 3.000 zł pochodzących ze środków 
uzyskanych z kampanii 1% od podatników.

94.99.Z 3 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” 
zarządza Kaszubskim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości od dnia 25.06.2014 r., 
kiedy to nastąpiło podpisanie Umowy na 
zarządzanie Inkubatorem z Gminą Bytów. 
Protokolarne przekazanie obiektu wraz z 
wyposażeniem nastąpiło w dniu 29.08.2014
 r. a od 01.09.2014 r. inkubator rozpoczął 
swoją działalność. W wyniku złożonego 
przez Fundację wypowiedzenia umowy na 
prowadzenie inkubatora rozpisano nowy 
konkurs  na Operatora, który wygrała 
ponownie Fundacja z którą Gmina Bytów 
podpisała obowiązującą do dnia 
dzisiejszego Umowę w dniu 22.06.2015 r. 
Powodem złożenia przez Fundacje 
wypowiedzenia umowy z 2014 r. był zbyt 
wysoki czynsz najmu.
W okresie sprawozdawczym przez 
inkubator przewinęło się 7 firm 
inkubowanych oraz 5 firm komercyjnych. 
Na koniec okresu sprawozdawczego w 
Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
funkcjonowały cztery firmy inkubowane 
oraz pięć firm komercyjnych.        3 firm 
komercyjnych korzystało z usługi tzw. „e-
biura”. W całym okresie sprawozdawczym 
w inkubatorze miało miejsce 34 wydarzenia 
tj. spotkań, szkoleń, konferencji, 
warsztatów. Szkoleń i warsztatów z 
tematyki biznesowej odbyło się 10. Łączna 
ilość funkcjonowania sali konferencyjnej w 
okresie sprawozdawczym to 1030 godzin. 
Na tę ilość godzin składa się: 27 wynajmów 
firmom zewnętrznym czyli odpłatnie, 6 
wynajmów nieodpłatnie oraz 1 wynajem 
dla Gminy Bytów.

68.20.Z 0,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

W roku sprawozdawczym punkt oferował 
następujące usługi:
1. - informacyjna poprzez  
facebook.com/it.zamek.bytow,
2. - sprzedaż wydawnictw i pamiątek 
3. - dystrybucja nieodpłatnych map, 
folderów itp.  
4. - wypożyczanie rowerów
5. - wycieczki w polskim i niemieckim po 
mieście.
6. - Obsługa w j. polskim, niemieckim oraz 
angielskim.                                                       
Statystyki PIT: Liczba odwiedzających 2300 
osób w okresie styczeń – grudzień; Liczba 
obserwujących profil PIT na facebook 1100 
(stan 31.12.2020 r.).

63.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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332 587,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 166 307,85 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 959 729,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 592 586,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 349 561,62 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 160,76 zł

e) pozostałe przychody 17 420,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 050,35 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

51 600,00 zł

114 707,85 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 424 783,73 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 322 587,75 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 321 738,68 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 934 673,05 zł 321 738,68 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

587 065,13 zł 321 738,68 zł

346 492,80 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 115,12 zł 0,00 zł

1 sport i rekreacja 76 707,00 zł

2 rehabilitacja i inne wsparcie osób niepełnosprawnych 153 718,06 zł

3 wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych 59 416,00 zł

4 pozostałe koszty 31 897,62 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

36 050,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 521,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 068,82 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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)

5,50 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

3 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

3 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 262 821,00 zł

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

262 821,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 737,72 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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 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

213 398,00 zł

115 151,05 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

36 920,00 zł

- inne świadczenia 61 326,95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 423,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 53 238,57 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 209 582,43 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)

nie dotyczy

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 
powiatu bytowskiego

Starostwo Powiatowe Bytów 1 080,00 zł

2 Działaj Lokalnie w powiecie 
bytowskim

wsparcie działalności 
organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych

Gmina Bytów, Starostwo Powiatowe 
w Bytowie , Gmina Czarna 
Dąbrówka, Gmina Miastko, Gmina 
Studzienice, Gmina Trzebielino,

28 500,00 zł

3 Akumulator Społeczny wsparcie działalności 
organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych

Gmina Bytów, Starostwo Powiatowe 
Bytów, Gmina Tuchomie, Gmina 
Trzebielino, Gmina Czarna Dąbrówka

19 900,00 zł

4 Międzypowiatowa sieć 
wsparcia integracji"

wspieranie cudzoziemców Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

29 900,00 zł

5 "Sieć integracji" wsparcie cudzoziemców Gmina Bytów, Starostwo Powiatowe 
Bytów

15 000,00 zł

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

0,00 zł

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

5 779,30 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)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anita Radtke
Krzysztof Wirkus

Andrzej Chmielecki
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 1

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

1 Akumulator Społeczny wsparcie działalności 
organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych

Narodowy Instytut Wolności CRSO 
W-WA

51 600,00 zł

2021-05-25
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