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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-08

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

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

I. Działalność odpłatna:

1) KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI - 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. Od 2014 do 2021 roku udzieliliśmy wsparcie w formie wynajmu biura łącznie dla 30 firm inkubowanych oraz 
12 firm komercyjnych.
• W okresie sprawozdawczym przez inkubator przewinęło się 6 firm inkubowanych oraz 7 firm komercyjnych. Na koniec okresu 
sprawozdawczego w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonowały cztery firmy inkubowane oraz sześć firm 
komercyjnych.       
•  6 firm komercyjnych korzystało z usługi tzw. „e-biura”. 
• 280 godzin wynajmu w ramach coworkingu (biuro na godziny)
• 33 szkoleń z wykorzystaniem komputerów, będących na wyposażeniu Inkubatora( w tym uczestnictwo 100 osób - 
powtarzające się osoby liczono jeden raz).
• Doradztwo prawne i biznesowe – dla 10 firm
• 33 wynajmy sali tj. 143 godzin, w tym 6 wynajmów nieodpłatnie.
2) Projekt „Dobra praca – lepsza przyszłość”
Fundacja w konsorcjum z firmą DWCom 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.

II. Działalność nieodpłatna

1) „Dyplom z marzeń” - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” po raz 16 
przystąpiła do programu „Dyplom z marzeń” kierowanego do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Cały program 
prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości  z Łodzi funkcjonuje od 18 lat,  tak więc nasza Fundacja jest jednym z 
najstarszych uczestników tego projektu. Przez 16 edycji programu z naszej rekomendacji skorzystało już 95 młodych 
mieszkańców Ziemi Bytowskiej  i nie tylko. 
W okresie sprawozdawczym Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi o przyznanie 5
 miejsc w programie. W promocję programu stypendialnego zaangażowano Dyrektorów Szkół oraz wychowawców, a także na 
stronach internetowych wszelakich instytucji. Natomiast w okresie w jakim przewidywał regulamin wpłynęło 8 wniosków z 
terenu powiatu bytowskiego. Do oceny jak i weryfikacji wniosków powołana została komisja składająca się z 3 osób. Komisja 
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zarekomendowała pozytywnie 5 wniosków i przesłała stosowną dokumentację do FEP w Łodzi. W porównaniu do roku 
ubiegłego, zwiększyła się liczba złożonych wniosków. W roku sprawozdawczym ze stypendium skorzystało 5 maturzystów z 
powiatu bytowskiego.  Finansowanie programu stypendialnego, w którym student otrzymuje miesięcznie 700 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. Rekomendowani przez naszą Fundację studenci zasilą uczelnie m.in.: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański oraz Akademię Pomorską w Słupsku.

2) Konkurs im. SZYMONA KROFEYA – edycja XX 2020. 30 czerwca 2021 r. Zarząd Fundacji zdecydował o przyznaniu nagród w XX 
edycji Konkursu im. Szymona Krofeya na najlepsze prace naukowe dotyczące obszaru powiatu bytowskiego. Fundacja Parasol 
ogłosiła wyniki konkursu im. SZYMONA KROFEYA. Celem konkursu jest promocja wiedzy regionalnej poprzez wyłanianie 
najlepszych prac. Uczestnikiem konkursu mogła być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca absolwentem/absolwentką uczelni 
wyższej w Polsce lub/i za granicą, która obroniła pracę magisterską lub rozprawę doktorską w terminie między 15 czerwca 2018
 r. do 30 października 2020 r. naukowych, dotyczących Powiatu Bytowskiego (całości lub części). Na dzień 31.01.2021 r. 
wpłynęły dwie praca magisterskie. 
I nagroda - Pani mgr Małgorzacie Kotłowskiej za pracę „ Aktywność społeczno kulturowa osób starszych (na przykładzie gmin 
Czarna Dąbrówka i Studzienice).
II nagroda - Pani mgr Karolinie Jereczek za pracę Projekt siedziby Poczty Polskiej w Bytowie przy ulicy Dworcowej 36.
Oceny merytorycznej  dokonało jury w  składzie: 
• dr Magdalena Żadkowska, socjolog, Gdynia, Uniwersytet Gdański
• dr inż. Marcin Szczepański, Bytów, Politechnika Gdańska
• mgr Wojciech Stamm, gerontolog-profilaktyk zdrowia, Władysławowo 
• mgr inż. Leszek Neubauer, architekt miejski, Bytów. 

3) 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 z cudzoziemcami (70 godz.).
4) Działaj Lokalnie XI
Konkurs grantowy Działaj Lokalnie XI na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności na terenie powiatu bytowskiego. Przyznano 
14 dotacji dla organizacji i grup nieformalnych. Komisja grantowa obradowała w dniach 21-29 czerwca w formie online. W 
odpowiedzi na nabór złożono 23 wnioski, w tym 1 nie spełniał wymogów formalnych. Spośród zgłoszonych 22 wniosków 
Komisja przyznała 14 projektom dotacje na łączna kwotę 58.500,00 zł ( kwota 22.350 zł ze środków Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, 33.510 zł z jednostek samorządowych, w ramach otwartych konkursów ofert (w tym środki z Gmin: Czarna 
Dąbrówka, Bytów, Trzebielino, Studzienice, Miastko, Tuchomie oraz środki z Powiatu Bytowskiego), wkład własny finansowy w 
kwocie 2.460,00 zł - ze środków kampanii 1%. W trakcie konkursu odbyło się 5 spotkań informacyjnych, przeprowadzono 14 
monitoringów merytoryczno-finansowych dotowanych przedsięwzięć oraz spotkania sieciujące.

5) Fundusz Akumulator Społeczny
Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 wnioskodawców z powiatu bytowskiego. 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. Na dotacje przyznaliśmy łącznie 40.550 zł ze 
środków pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zgodnie z Umową nr 15/III/2021.
6) Kampania 1% Kampania 1% (sieć wsparcia finansowego z podatku dochodowego dla organizacji pozarządowych i osób 
potrzebujących, w tym osób niepełnosprawnych)
Zebrano za odpis 1% podatku za 2020 rok kwotę w wysokości 401.633,38 zł.  Na ogólną kwotę ponad  972 mln zł przekazanego 
1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2020 rok zebraną przez 8.732 organizacje OPP w kraju, Fundacja Parasol plasuje się 
na 257 miejscu w skali kraju i na 1 miejscu w powiecie bytowskim. Zaufało nam  6,5 tys. podatników z całego kraju. Uzyskana 
kwota z odpisów podatkowych za rok 2020 ponownie okazała się wyższa od pozyskanych w ubiegłych latach. Do wspólnej akcji 
włączyło się 39 organizacji, które działają w swych lokalnych społecznościach na rzecz edukacji, rekreacji  i sportu, 
upowszechniania zdrowego stylu życia czy integracji i budowania tożsamości lokalnej oraz 76 osób potrzebujących wsparcia. Te 
grup i organizacje  wykorzystają środki zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Oprócz nich wsparcie bezpośrednie otrzymają 
również osoby, które zmagają się z ciężkimi chorobami, potrzebują stałej opieki, bądź intensywnej rehabilitacji. W sumie 
pieniądze trafią do 115 beneficjentów, którzy podpisali z fundacją umowę. To osoby w dużej mierze także spoza powiatu 
bytowskiego. 
Sporo osób skorzystało z naszej darmowej pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego, przekazując w zamian kwotę odpisu. 
Tak jak w latach ubiegłych również w okresie sprawozdawczym pracownik Fundacji świadczył nieodpłatnie usługę rozliczania 
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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

mieszkańcom PIT-ów za rok 2020. W okresie sprawozdawczym obsłużono w ten sposób ponad 1.100 osób.
7) Bezpłatne porady prawne. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej „Środy z prawnikiem”– bezpłatne wsparcie osób fizycznych 
oraz prawnych. Od stycznia do grudnia 2021 r. zgłosiło się 176 osób.  

8) Sieć integracji. W roku sprawozdawczym projekt był realizowany z dotacji gminy Bytów, powiatu bytowskiego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 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). 
Łącznie z poradnictwa pobytowego i doradztwa zawodowego skorzystało 109 osób.
Sieć Integracji – Gmina Bytów oraz powiat bytowski
• kursy języka polskiego, łącznie 120 godz. 
• prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Cudzoziemców  udzielono 102 porady w zakresie doradztwa prawnego, 
pobytowego, jak i zawodowego dla migrantów. Poradnictwo świadczyliśmy najczęściej w formie tradycyjnej w biurze -biuro 
fundacji Podzamcze 34. ok. 20 % stanowiły dyżury telefoniczne lub onlinowe spotkania.
 „Międzypowiatowa sieć wsparcia integracji”: 
• 180 godzin j. polskiego dla dorosłych
• raport z pilotażu badawczego
• 12 godzin szkoleń specjalistycznych dla osób /członków partnerstw
• 60 godzin doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem z grupy cudzoziemców
• 72 godz. poradnictwa pobytowego (legalizacja pracy i pobytu w PL, mobilność MIĘDZYNARODOWA)
• 3 artykuły prasowe o korzyściach dla odbiorców projektu
• absolwenci kursów polskiego jako obcego
• 3 pakiety informacyjne
• 25 godz.  animacji społecznej dla zagrożonych wykluczeniem z grupy cudzoziemców
„BYTOWSKA PRADLONKA”: 
• kurs j. polskiego 48 godz.; 
• świetlica pozaszkolna 12 tygodni po 8 godzin 
• wsparcie specjalistyczne w wymiarze 48 godz. dla uczestników PRADLONKI
• 15 uczniów z klas 7-8 uczestniczyło w akcji wolontariatu rówieśniczego.

9) Międzynarodowa migracja w samorządzie lokalnym”
Projekt partnerski przygotowany z powiatem, gminą Bytów do Komisji Europejskiej na konkurs Europa dla Obywateli polegający 
na wymianie doświadczeń w zakresie realizacji lokalnych polityk integracji i migracyjnych. W dniach 8-11 września 2021 
gościliśmy na 14 osób z Frankenbergu, Rugii, Taurogi oraz Schmalkaldenu, samorządowców oraz przedstawicieli sektora 
społecznego. Podczas wizyty odbyły się debaty, konferencje, seminaria, prace zespołowe oraz wycieczki objazdowe. Planowany 
termin zakończenia projektu 16.06.2023 r.

12) Inne działania
1. Członek Zarządu Krzysztof Wirkus reprezentował Fundację w Powiatowej Radzie Rynku Pracy oraz  Regionalnym Zespole 
Polityki Migracyjnej przy UMWP.
2. Otrzymano podziękowania od:
a. Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  z W-wy zw ramach realizacji Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 za podejmowanie działań na rzecz rozwoju oddolnych inicjatyw 
społecznych i wspierania aktywności obywateli na poziomie lokalnym –Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
b. Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości w ramach prowadzonego Programu Stypendiów Pomostowych za życzliwe wsparcie i 
możliwość realizacji marzeń o studiowaniu i rozwoju.
c. Koła Gospodyń Wiejskich „BOROWIANKI” z Borowego Młyna za dotychczasową współpracę w ramach działań 
podejmowanych na rzecz mieszkańców Borowego Młyna.
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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)

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

10

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 wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Program Działaj Lokalnie - Konkurs grantowy 
Działaj Lokalnie XI na rzecz aktywizowania 
lokalnej społeczności                        na terenie 
powiatu bytowskiego. Przyznano 14 dotacji dla 
organizacji i grup nieformalnych. Komisja 
grantowa obradowała w dniach 21-29 czerwca 
w formie online. W odpowiedzi na nabór 
złożono 23 wnioski, w tym 1 nie spełniał 
wymogów formalnych. Spośród zgłoszonych 22 
wniosków Komisja przyznała 14 projektom 
dotacje na łączna kwotę 58.500,00 zł ( kwota 
22.350 zł ze środków Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, 33.510 zł z jednostek 
samorządowych, w ramach otwartych 
konkursów ofert (w tym środki z Gmin: Czarna 
Dąbrówka, Bytów, Trzebielino, Studzienice, 
Miastko, Tuchomie oraz środki z Powiatu 
Bytowskiego), wkład własny finansowy w kwocie 
2.460,00 zł - ze środków kampanii 1%. 
W trakcie konkursu odbyło się 5 spotkań 
informacyjnych, przeprowadzono 14 
monitoringów merytoryczno-finansowych 
dotowanych przedsięwzięć oraz spotkania 
sieciujące.

94.99.Z 2 640,00 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

NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY - Komisja 
podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 
wnioskodawców z powiatu bytowskiego.               
 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. Na dotacje przyznaliśmy łącznie 
40.550 zł ze środków pochodzących z 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 
zgodnie z Umową nr 15/III/2021

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 
PRZEDSIEBIORCZOŚCI - 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. Od 2014 do 2021 roku 
udzieliliśmy wsparcie w formie wynajmu 
biura łącznie dla 30 firm inkubowanych oraz 
12 firm komercyjnych.
• W okresie sprawozdawczym przez 
inkubator przewinęło się 6 firm 
inkubowanych oraz 7 firm komercyjnych. 
Na koniec okresu sprawozdawczego w 
Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
funkcjonowały cztery firmy inkubowane 
oraz sześć firm komercyjnych.       
•  6 firm komercyjnych korzystało z usługi 
tzw. „e-biura”. 
• 280 godzin wynajmu w ramach 
coworkingu (biuro na godziny)
• 33 szkoleń z wykorzystaniem 
komputerów, będących na wyposażeniu 
Inkubatora                 ( w tym uczestnictwo 
100 osób - powtarzające się osoby liczono 
jeden raz).
• Doradztwo prawne i biznesowe – dla 10 
firm
• 33 wynajmy sali tj. 143 godzin, w tym 6 
wynajmów nieodpłatnie.

W okresie sprawozdawczym dokonano 
naprawy kostki brukowej, wymiany 
oświetlenia awaryjnego i dróg 
ewakuacyjnych w całym budynku.

68.20.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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339 494,82 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 94 968,21 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 857 370,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 581 600,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 275 418,17 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 346,63 zł

e) pozostałe przychody 6,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 067,51 zł

2.4. Z innych źródeł 403 840,38 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 81 672,52 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 317 705,35 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

30 000,00 zł

64 968,21 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

11 067,51 zł

8 000,00 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 23 618,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15 182,10 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 850 227,24 zł 317 705,35 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

557 981,79 zł 317 705,35 zł

290 600,27 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 645,18 zł 0,00 zł

1 Sport i rekreacja 79 227,00 zł

2 Rehabilitacja i inne wsparcie osób niepełnosprawnych 143 730,03 zł

3 Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych 35 310,00 zł

4 Pozostałe koszty 59 438,32 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)

3,83 etatów

16 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.
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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 305 166,26 zł

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

305 166,26 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)  

3 178,82 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

229 160,86 zł

110 614,07 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

40 740,00 zł

- inne świadczenia 77 806,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 005,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 180 895,16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 124 271,10 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 1 575,00 zł

2 Sieć Integracji 
cudzoziemców

działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Gmina Bytów oraz Starostwo w 
Bytowie

15 000,00 zł

3 Działaj lokalnie działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Gmina Bytów, Powiat Bytowski,  
Czarna Dąbrówka, Studzienice, 
Tuchomie, Trzebielino, Miastko

33 510,00 zł

4 Międzypowiatowa sieć 
wsparcia Integracji

działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

30 000,00 zł

5 Międzynarodowa migracja w 
samorządzie lokalnym

wypracowanie rekomendacji 
przez samorządy do wsparcia 
cudzoziemców

Gmina Bytów 9 000,00 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

8 100,00 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 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 działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Narodowy Instytut Wolności CRSO 
W-wa

40 550,00 zł

2022-10-08
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