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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. KOSZALIN

Gmina M. KOSZALIN Ulica DWORCOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-201 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 94-340-35-23

Nr faksu 94-340-35-23 E-mail 
biuro@pracowniap.org.pl

Strona www www.pracowniap.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33110739700000 6. Numer KRS 0000026352
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

1. Prezes Zarządu: Łukasz Cieśliński
2. Wiceprezes Zarządu: Izabela Felisiak
3. Sekretarz: Hanna Walo

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

1. Przewodnicząca Komisji: Helena Wróblewska
2. Agata Miarka
3. Piotr Wasilewski

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego 
w zakresie (zgodnie 
z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 
4): 
a) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w 
pkt 1-23; 
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
c) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 
e) promocji i organizacji wolontariatu; 
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami; 
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, naukowa, 
kulturalna, w zakresie 
dobroczynności, a w szczególności: 
a) wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich 
działalności statutowej; 
b) wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności 
lokalnej w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych; 
c) integracja sektora pozarządowego; 
d) sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami 
samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami 
pozarządowymi; 
e) promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób 
bezrobotnych; 
f) tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki 
promowaniu postaw prospołecznych; 
g) zwiększanie znaczenia sektora pozarządowego w życiu 
publicznym; 
h) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i ruchu 
wolontarystycznym; 
i) wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych 
nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa;
j) zwiększanie wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji 
europejskiej w społeczeństwie.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
a) zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sektora 
pozarządowego; 
b) prowadzenie konsultacji i poradnictwa; 
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz staży 
krajowych i zagranicznych, podnoszących kwalifikacje 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i 
inicjatyw społecznych, zaangażowanych w rozwiązywanie 
problemów lokalnych; 
d) organizowanie i branie udziału w spotkaniach, seminariach i 
konferencjach z udziałem trzech sektorów: władz, środowiska 
biznesu i sektora pozarządowego, o zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym; 
e) podejmowanie innych działań, skierowanych na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. Projekt „Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć! – program aktywizacji 
społecznej i zawodowej Amazonek”

Przedsięwzięcie realizowane przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Społecznych we współpracy z Stowarzyszeniem Koszaliński Klubem ‘Amazonka’ 
na terenie powiatu koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz M. 
Koszalin.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznych.

Skierowane jest do 60 kobiet, nieaktywnych zawodowo, w wieku 45-64 r.ż.  z 
problemami onkologicznymi. W celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, 
poprawy  dostępu do rynku pracy i zwiększenia zdolności komunikacyjnych z 
otoczeniem, w projekcie  zaplanowano szereg nowatorskich i kompleksowych 
metod. Wśród nich należy wymienić m.in.: 
• doradztwo psychospołeczne i zawodowe
• szkolenia specjalistyczne i zawodowe
• treningi umiejętności psychospołecznych
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• spotkania grupy wsparcia

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 
niepełnosprawnych kobiet z problemami onkologicznymi poprzez wsparcie 
doradcze, szkoleniowe i informacyjne. 
Cele szczegółowe to: 
• poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym
• podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowań na rynku pracy
• zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestniczek projektu
• zwiększenie poziomu integracji BO z otoczeniem.

W 2011 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
• Grupy wsparcia –trwały przez cały okres realizacji przedsięwzięcia; w 2011r 
zorganizowano 18 spotkań grupy wsparcia w których wzięło udział 60 
Beneficjentek Ostatecznych (z I i II edycji przedsięwzięcia).
• Indywidualne spotkania ze specjalistą rozwoju osobistego - wsparcie 
psychospołeczne, którego celem jest zapewnienie wymiernych rezultatów w 
postaci pozytywnego nastawienia do życia, pracy oraz motywacji do działania. W 
2011 r. zrealizowano 142 godziny doradcze dla 30 BO  w ramach II edycji.
• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – wsparcie doradcze, którego 
celem było opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego 
Beneficjentów Ostatecznych – nurtu aktywizacji zawodowej i  społecznej.  W 
2011 r. w ramach I i II edycji wypracowano  150 godz. doradczych z 30 
uczestniczkami.
• Szkolenie „ABC własnej działalności” – swoją tematyką dotyczyło m.in. 
przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy 
wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia, 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności itp. Szkolenie ukończyło 20 BO.
• Szkolenie „ABC obsługi komputera” – zajęcia praktyczne, których tematyka 
dotyczyła  podstawy budowy, użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych, 
komunikacji z komputerem, oprogramowania biurowego, Internetu  i in. Zajęcia 
ukończyło 30 BO.
• Szkolenie „Prawa osoby niepełnosprawnej na rynku pracy” – szkolenie 
zapoznające uczestników z prawami i obowiązkami związanymi z poruszaniem 
się osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Udział w zajęcia wzięło 20 BO.
• Szkolenia zawodowe – szkolenia praktyczne, które dały możliwość nabycia 
nowych kwalifikacji pomocnych w znalezieniu zatrudnienia. Kursy zawodowe 
przeprowadzono z tematyki: "Małej Księgowości” i „Kadry i Płace" dla 7 osób; 
Kurs "AutoCAD podstawowy + AutoCad zaawansowany 2D" dla 1 BO ; Kurs 
‘Wizaż’ dla 8 uczestniczek oraz Kurs "Florystyka" i "Obsługa kasy fiskalnej" dla 
13 BO. W sumie kursy zawodowe ukończyło 29 uczestniczek.
• Wycieczka integracyjna – zorganizowana dla 29 BO, stanowiła potwierdzenie 
dotychczasowych relacji uczestniczek projektu, ich więzi, wzajemnej motywacji  
dążeń ku zdrowiu, integracji społecznej i  chęci podejmowanych  działań o 
charakterze zawodowym.  Zapewniła wymianę doświadczeń w funkcjonowaniu 
innych Klubów Amazonek, wzajemnej samopomocy i integracji kobiet chorych 
onkologicznie.
Projekt był realizowany od lipca 2009r.

2. Projekt: „Nie czekam – sam kształtuję swoja przyszłość”

Projekt partnerski realizowany przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Społecznych we współpracy z Przedsiębiorstwem Organizacji Wdrożeń „AYA” 
sp. z o.o. i Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej w 
ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkujących gminy woj. 
zachodniopomorskiego o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-
gospodarczej, poprzez podniesienie, uzupełnienie i zmianę kwalifikacji 
zawodowych.
KCWIS jako partner projektu odpowiada za zadanie „Wsparcie psychologiczno-
doradcze”, w ramach którego w 2011 roku uczestnictwo w projekcie 
kontynuowało 30 osób. 
Przeprowadzono w tym czasie 12h grupowego doradztwa zawodowego i 
aktywizacji zawodowej i 40h poradnictwa prawnego. 
Odbyły się 62h spotkań Grupy wsparcia. 
Psychologowie przeprowadzili 34h Konsultacji indywidualnych, Prawnik – 24h, 
Doradca zawodowy – 28h. 

Druk: MPiPS 4



Odbyło się również 16h Konsultacji w zakresie ofert rynku pracy. 
Celem tego działania jest pobudzenie aspiracji, wzmocnienie poczucia pewności 
siebie, aktywności zawodowej, dokonanie oceny własnych predyspozycji oraz 
świadome zaplanowanie własnej ścieżki zawodowej. Ponadto wzmacnianie 
umiejętności poruszania się w życiu codziennym i na rynku pracy.
Projekt zakończył się 30 lipca 2011 roku.

3. Projekt : „Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego”

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii 
społecznej.

Główny cel projektu to wspieranie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej 
oraz zapewnienie wsparcia Osobom Fizycznym zakładającym Podmioty 
Ekonomii Społeczne poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, doradcze i 
usługi towarzyszące .
Projekt swoim zasięgiem obejmuje teren 9 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich 
oraz miast do 25 tys. z terenu: Gm. Szczecinek, Gm. Grzmiąca, MiG. Barwice, 
Gm. Ostrowice, Gm. Wierzchowo, MiG. Złocieniec, Gm. Karnice, Gm. Brojce, 
MiG. Płoty.
Projekt skierowany jest do 55 chcących podjąć działalność sektorze ekonomii 
społecznej, do 40 Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także do przedstawicieli 
Instytucji Rynku Pracy Pomocy i Integracji Społecznej w zakresie działań 
informacyjno - promocyjnych i partnerskiego współdziałania.

W 2011 roku w ramach projektu zrealizowano: 
• Kampania informacyjno-promocyjna, której celem było przybliżenie  lokalnym 
odbiorcom objętym wsparciem projektowym idei przedsiębiorczości społecznej i 
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Poprzez liczne spoty reklamowe 
(telewizyjne, radiowe i artykuły prasowe) pokazano m.in. korzyści płynące z 
zatrudnienia socjalnego, społecznej przedsiębiorczości,  przykłady dobrych 
praktyk płynących z  pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu 
społecznym i zawodowym. W 2011r wyemitowano:  13 art. prasowych i 3 spoty 
w radio i TV.
• Lokalne Centra Poradnictwa ES: zostały utworzone w 3 powiatach objętych 
wsparciem projektowym tj. gryfickim, drawskim i szczecineckim, świadczą b. 
zróżnicowane usługi i konsultacje doradcze m.in. z zakresu ekonomii społecznej, 
doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii, księgowości i zagadnień 
prawnych podmiotów ekonomii społecznej. Działania skierowane są zarówno do 
istniejących PES, jak i osób fizycznych chcących podjąć działalność w sektorze 
ekonomii społecznej. Głównym  celem jest wspieranie podmiotów w codziennym 
funkcjonowaniu, fundraisingu, rozwiązywaniu problemów itp. W 2011r. 
przeprowadzono 949,5 godzin doradztwa i usług doradczych. 
• Szkolenia dla PES: swoją tematyką dot. m.in. aspektów formalno-prawnych 
funkcjonowania PES, zasad prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 
społecznej, pozyskiwanie środków na działalność, funkcjonowania partnerstw, 
marketingu i prowadzenia działań PR, metod i form pracy z trudnym klientem. W 
2011 r. zorganizowano 17 dwudniowych, wyjazdowych szkoleń dla 
przedstawicieli PES, w których udział wzięło 172 BO.
• Szkolenia dla OF: tematyką dotyczyły m.in. zakładania i prowadzenia 
podmiotów ES, zarządzania przedsiębiorstwem społecznych, aspektów PR, 
księgowości itp. W 2011 r. zorganizowano 8 dwudniowych, wyjazdowych 
szkoleń dla osób fizycznych planujących podjęć działalność w sektorze ES, w 
których udział wzięło 93 BO.
Z usług szkoleniowych i doradczych w 2011r  skorzystało w sumie 229 osób.
• Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ES: w 2011r prowadzono prace 
animacyjne zmierzające do utworzenia 3 powiatowych programów 
współdziałania, mających na celu wspieranie aktywizacji i rozwój społeczności 
lokalnych na terenie 9 gmin objętych wsparciem projektowym. Do zawiązania 
partnerstw zaproszono przedstawicieli PES oraz instytucje rynku pracy, pomocy 
i integracji społecznej. Prace animacyjne polegały m.in. na diagnozowaniu 
lokalnych potrzeb, deficytów i atutów zaangażowanych podmiotów i instytucji, 
inicjowaniu spotkań i mobilizowaniu partnerów do współpracy nad powstaniem 
programów partnerskiego współdziałania.
Projekt realizowany od października 2010r., będzie kontynuowany w roku 2012.
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4. Projekt: „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających 
szansą na rozwój regionu”

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału zachodniopomorskich 
organizacji pozarządowych wspierających III sektor poprzez poprawę ich 
zdolności do tworzenia sieci współpracy i zwiększanie poziomu współdziałania z 
administracją publiczną.
W 2011 r. w ramach projektu realizowane były następujące działania:
• Tworzenie Sieci – w ramach działania podjęto wszelkie czynności ważne dla 
powodzenia rekrutacji członków Sieci. W wyemitowanych w prasie regionalnej 
ogłoszeniach oraz na stronach WWW Lidera i Partera zamieszczano i 
aktualizowano informacje o prowadzeniu rekrutacji do Sieci, oferowanym 
wsparciu oraz o kryteriach rekrutacji. Ustalono szczegółową strategię rekrutacji, 
opracowano zasady pracy osób rekrutujących. Dokonano analizy baz 
internetowych i stron internetowych NGOs. Przeprowadzono rozmowy 
telefoniczne z ok. 190 potencjalnymi członkami Sieci i z ok. 65 JST, wysłano 130
 wiadomosci e-mail do NGOs oraz ok. 25 do JST, opisujących kryteria, jakie 
muszą spełniać organizacje członkowskie i wsparcie jakie otrzymają członkowie 
Sieci. W celu promocji projektu i znalezienia organizacji chętnych i spełniających 
wymogi stawiane w projekcie, nawiązano osobisty kontakt z 60 organizacjami 
infrastrukturalnymi. 19 potencjalnych organizacji członkowskich z 15 powiatów 
województwa zachodniopomorskiego złożyło dokumenty rekrutacyjne (określone 
w regulaminie przystąpienia do Sieci, na przygotowanych przez Beneficjenta 
wzorach), potwierdzających chęć członkostwa w Sieci. Spośród złożonych 
dokumentów dokonano wyboru organizacji spełniających kryteria zawarte we 
wniosku – 16 organizacji. Po pierwszym spotkaniu członków Sieci 2 organizacje 
zrezygnowały z udziału w projekcie.
• Tworzenie regulacji wewnętrznych Sieci – w dn. 7-9 grudnia 2011 r. odbyło się 
pierwsze spotkanie nt. Tworzenia regulacji wewnętrznych Sieci, w którym udział 
wzięło 16 przedstawicieli organizacji członkowskich. Podczas spotkania 
dokonano analizy potencjału organizacji członkowskich, potrzeb organizacji 
członkowskich, mocnych i słabych stron tworzonej Sieci organizacji 
wspierających, opracowano cele i działania oraz regulamin funkcjonowania 
Sieci. Podjęto decyzję, iż Sieć w pierwszym okresie działalności nie zostanie 
sformalizowana. Wymyślono nazwę Sieci: Zachodniopomorska Sieć Organizacji 
Wspierających KOMPAS.
• Współpraca z administracją:
- Odbyły się 2 spotkania plenarne poświęcone współpracy sektora 
pozarządowego i władz lokalnych w 3 powiatach województwa: w pow. 
koszalińskim  (udział wzięło 12 osób z 10 NGOs i JST) i sławieńskim (udział 
wzięło 7 osób z 6 NGOs).
- Dokonywana jest bieżąca aktualizacja wojewódzkiej bazy danych o NGOs. W 
2011 r. dokonano analizy 44 baz danych (gminnych, powiatowych, miejskich) z 6
 powiatów województwa. Informacje o istniejących bazach danych i ich 
funkcjonowaniu zbierane są także podczas spotkań plenarnych.
Działania projektowe prowadzone są od 1 lipca 2011r. Projekt będzie 
kontynuowany w 2012r.
5. Działania realizowane jako członek Sieci Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SPLOT

Projekt partnerski: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”: 
organizacja 2 konferencji w ramach forum pełnomocników woj. 
zachodniopomorskiego ds. współpracy z NGOs:. 
1. 19 kwietnia 2011, Stargard Szczeciński; zagadnienia tematyczne:
• Omówienie założeń projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie 
standardów współpracy” w ramach Podziałania PO KL 5.4.1 ”Wsparcie 
systemowe dla trzeciego sektora”.
• Prezentacja projektu systemowego pn. „Zachodniopomorskie w Sieci – 
współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” 
• ABC Wolontariatu 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oferty i 
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania 
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• Ustawa o sporcie – regulacje prawne, zasady finansowania sportu
• Dyskusja nad  zawartością merytoryczną poradnika współpracy 
międzysektorowej
W spotkaniu wzięły udział 82 osoby.
2. 17-18 listopada, Kołobrzeg; zagadnienia tematyczne:
• Omówienie założeń projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie 
standardów współpracy” w ramach Podziałania PO KL 5.4.1 ”Wsparcie 
systemowe dla trzeciego sektora”.
• Prezentacja projektu systemowego pn. „Zachodniopomorskie w Sieci – 
współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” 
• Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
zasady finansowania i rozliczania zadań publicznych przez JST z zakresu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
• Warsztaty z rozliczania dotacji, analiza sprawozdań NGO 
• Warsztaty z pisania programów współpracy, przygotowywania uchwał w 
sprawie sprawozdań z ich realizacji, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej 
z wykorzystaniem zasad i rekomendacji współpracy modelowej JST i NGO.
• Monitoring współpracy urzędów powiatowych i gminnych województwa 
zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010 z 
uwzględnieniem zasad współpracy wskazywanych w Modelu Współpracy
• Dlaczego warto wspierać rozwój ekonomii społecznej na terenie swojej 
gminy/powiatu? Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i 
powiatów - dobre praktyki z zakresu es  z terenu regionu.
 W spotkaniu wzięło udział 100 osób.

6. Prowadzenie internetowego serwisu regionalnego 
www.zachodniopomorskie.ngo.pl 

Koszalińskie Centrum jest administratorem serwisu, który jest narzędziem 
gromadzenia 
i rozpowszechniania informacji dotyczących działalności sektora pozarządowego 

w województwie zachodniopomorskim.

Pracownik KCWIS opiekujący się portalem zbiera i aktualizuje informacje w 
serwisie, dotyczące codziennej działalności organizacji, współpracy z innymi 
podmiotami życia publicznego. Liczba zamieszczonych informacji – 22.

7. Poradnictwo i konsultacje udzielane w siedzibie Centrum 

Centrum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-16.00. Posiada połączenie telefoniczne, faksowe i stałe 
łącze internetowe. 
Biblioteczka KCWIS zawiera ponad 300 pozycji książkowych oraz liczne 
wydawnictwa 
i biuletyny ogólnopolskich organizacji pozarządowych. Korzystają z niej osoby 
korzystające z usług doradczych a także studenci piszący prace 
licencjackie/magisterskie dotyczące tematyki sektora pozarządowego.

Osoby zgłaszające się do Centrum (przede wszystkim przedstawiciele 
organizacji pozarządowych) w roku 2011r. najczęściej pytały o: 
• wypełnianie formularzy sądowych (KRS) dotyczących rejestracji i 
przerejestrowywania organizacji, 
• możliwości dofinansowania działalności organizacji, 
• możliwości uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego
• procedury dotyczące zakładania nowej organizacji. 

W ciągu 2011 roku udzielono ok. 70 porad i konsultacji, nie przypisanych 
konkretnie do żadnego z projektów opisanych powyżej.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

590

196

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

a) wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich 
działalności statutowej; 
b) wspieranie działań najbardziej aktywnych członków 
społeczności lokalnej w rozwiązywaniu istniejących problemów 
społecznych; 
c) integracja sektora pozarządowego; 
d) sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami 
samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami 
pozarządowymi; 
e) promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie 
osób bezrobotnych; 
f) tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego 
dzięki promowaniu postaw prospołecznych; 
g) zwiększanie znaczenia sektora pozarządowego w życiu 
publicznym; 
h) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i ruchu 
wolontarystycznym; 
i) wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych 
nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa;
j) zwiększanie wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji 
europejskiej w społeczeństwie.
Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.B

58.14.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 918,325.95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 917,305.17 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 717.99 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 899,918.48 zł

765,212.82 zł

134,705.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16,128.74 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

15,128.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,539.96 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 12.60 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 615.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 914,957.45 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

897,302.41 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

17,037.40 zł 0.00 zł

615.00 zł 615.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

7.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5.0 etatów

24.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

21.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 454,669.73 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

157,301.83 zł

157,301.83 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 297,367.90 zł

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

454,669.73 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 454,669.73 zł

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

0.00 zł

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

4,109.28 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,525.54 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

9,840.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11,333.94 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Kwoty z punktu 7, 9 czyli kwoty najwyższego miesięcznego 
wynagrodzenia ( brutto) wyplaconego czlonkom organu 
zarządzającego jak i jego pracowników, stanowią kwotę 
złożoną z kilku wynagrodzeń dotyczących kilku miesięcy 
oraz  różnych projektów, wypącanych w danym miesiącu.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Hanna Walo
Sekretarz Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych

16.07.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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