Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2018

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘
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/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

WZKtE/WKZKt

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. KOSZALIN

POLSKA

Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. KOSZALIN

Ulica DWORCOWA

Nr domu 2

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ<K^>/E

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

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

33110739700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

2005-03-15
6. Numer KRS

0000026352

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

BƵŬĂƐǌŝĞƑůŝŷƐŬŝ

Prezes

TAK

Monika Widocka

Wiceprezes

TAK

Hanna Walo

Sekretarz

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Helena Wróblewska

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

Agata Miarka

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Piotr Wasilewski

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂũĞƐƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑǁŝĂƚŽǁĂ͕ŶĂƵŬŽǁĂ͕ŬƵůƚƵƌĂůŶĂ͕ǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞĚŽďƌŽĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
ĂͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁŝĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
statutowej;
ďͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂũďĂƌĚǌŝĞũĂŬƚǇǁŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
ůŽŬĂůŶĞũǁƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͖
ĐͿŝŶƚĞŐƌĂĐũĂƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͖
ĚͿƐƉƌǌǇũĂŶŝĞƌŽǌǁŽũŽǁŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉŽŵŝħĚǌǇǁųĂĚǌĂŵŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁǇŵŝŝ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝĞŵďŝǌŶĞƐƵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͖
ĞͿƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞũŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŽƐſď
bezrobotnych;
ĨͿƚǁŽƌǌĞŶŝĞƐǌĞƌŽŬŽƉŽũħƚĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽĚǌŝħŬŝ
ƉƌŽŵŽǁĂŶŝƵƉŽƐƚĂǁƉƌŽƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͖
ŐͿǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞǌŶĂĐǌĞŶŝĂƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽǁǏǇĐŝƵƉƵďůŝĐǌŶǇŵ͖
ŚͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƌƵĐŚƵ
wolontarystycznym;
ŝͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝŶŝĐũĂƚǇǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ŶĂŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚŶĂďƵĚŽǁħĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶĞŐŽƉĂŷƐƚǁĂƉƌĂǁĂ͖
ũͿǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŽhŶŝŝƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũŝƉƌŽĐĞƐŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ
ǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘

ĂͿǌďŝĞƌĂŶŝĞŝƌŽǌƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƐĞŬƚŽƌĂ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͖
b) prowadzenie konsultacji i poradnictwa;
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ĐͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŽƌĂǌƐƚĂǏǇŬƌĂũŽǁǇĐŚŝ
ǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŝŝŶŝĐũĂƚǇǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕
ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇĐŚǁƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĞƉƌŽďůĞŵſǁůŽŬĂůŶǇĐŚ͖
podstawie statutu organizacji)
ĚͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝďƌĂŶŝĞƵĚǌŝĂųƵǁƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝĂĐŚŝ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂĐŚǌƵĚǌŝĂųĞŵƚƌǌĞĐŚƐĞŬƚŽƌſǁ͗ǁųĂĚǌ͕ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂďŝǌŶĞƐƵŝ
ƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͕ŽǌĂƐŝħŐƵůŽŬĂůŶǇŵ͕ŬƌĂũŽǁǇŵŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵ͖
ĞͿƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͕ƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĐĞůſǁ
statutowych Stowarzyszenia.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁWƌĂĐŽǁŶŝǁ2018ƌŽŬƵŵŝĞƑĐŝųǇƐŝħǁƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚŽďƐǌĂƌĂĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͗
1͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ
2͘tƐƉſųƉƌĂĐĂŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁĂ
3. Partycypacja obywatelska
* * *
/͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵKZ'E/:WKZKt
1͘ĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
hĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͕ƐƉƌǌħƚƵŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂKW
^ŝĞĚǌŝďĂĚŽƐƚħƉŶĂďǇųĂƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬ͕40ŐŽĚǌŝŶƚǇŐŽĚŶŝŽǁŽ͗ǁƉŽŶŝĞĚǌŝĂųŬŝ͕ƑƌŽĚǇŝƉŝČƚŬŝǁŐŽĚǌ͘ 8.00 - 16.00, a w wtorki i
czwartki ʹw godz. 12.00 - 20.00͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌŐųŽƐǌŽŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͕KWďǇųŽƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶĞƚĞǏǁŝŶŶǇĐŚŐŽĚǌŝŶĂĐŚ͕ǁƚǇŵǁ
ǁĞĞŬĞŶĚǇ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶŽƵƐųƵŐħĚŽƌĂĚǌƚǁĂǌĚŽũĂǌĚĞŵĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ;ǌŐųŽƐǌŽŶĂŝƐƚŽƚŶĂƉŽƚƌǌĞďĂͿ͘
tƌĂŵĂĐŚKWĚŽĚǇƐƉŽǌǇĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝďǇųǇ͗ĚƵǏĂƐĂůĂƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĂ͕ƉŽŬſũĚŽƌĂĚĐǌŽͲĂŶŝŵĂĐǇũŶǇ͕ƉŽŬſũ͕2ųĂǌŝĞŶŬŝ͕ǁƚǇŵ1
ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶĂĚŽƉŽƚƌǌĞďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
^ŝĞĚǌŝďĂKWďǇųĂƐƚĂůĞǁǇƉŽƐĂǏĂŶĂǁŶŝĞǌďħĚŶĞĂŬĐĞƐŽƌŝĂ;ŬĂǁĂ͕ŚĞƌďĂƚĂ͕ĐƵŬŝĞƌ͕ũĞĚŶŽƌĂǌŽǁĞŶĂĐǌǇŶŝĂ͕ƉĂƉŝĞƌŬƐĞƌŽ͕ƚƵƐǌ͕
ŶŽƚĞƐǇ͕ĚųƵŐŽƉŝƐǇ͕ƉĂƉŝĞƌĨůŝƉĐŚĂƌƚ͕ƉųǇŶĚŽŶĂĐǌǇŷ͕ŵǇĚųŽ͕ƉĂƉŝĞƌƚŽĂůĞƚŽǁǇ͕ŵĂƚĞƌŝĂųǇďŝƵƌŽǁĞŝŝŶ͘Ϳ͘ǁ2018 roku zakupiono
ekran projekcyjny.
W 2018 zrealizowano 17ƵƐųƵŐƵǏǇĐǌĞŶŝĂƐƉƌǌħƚƵ͕69ƵǏǇĐǌĞŷƐĂůŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũKW͖50ƌĂǌǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽďĞǌƉųĂƚŶČƵƐųƵŐħ
ŬƐĞƌŽͬǁǇĚƌƵŬƵ;ųČĐǌŶŝĞǁǇĚƌƵŬŽǁĂŶŽ402 strony).
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝďůŝŽƚĞŬŝŝǌǇƚĞůŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
Druk: NIW-CRSO

2

EĂũǁŝħŬƐǌĞǁƌĞŐŝŽŶŝĞ͕ďŝďůŝŽƚĞŬĂŝĐǌǇƚĞůŶŝĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂďǇųǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƐƚĂůĞƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚƉƌĂĐǇKW͘ǌŝħŬŝ
ƐƚĂƌĂŶŝŽŵWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ͕ǁ2018ƌ͘ƉŽǌǇƐŬĂŶŽǁŝĞůĞŶŽǁǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝ͘WŽǌǇƐŬĂŶŽũĞǌĞǍƌſĚĞų͗ŶŐŽ͘Ɖů͕ŝƵƌŽZǌĞĐǌŶŝŬĂ
WƌĂǁKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͕&ƵŶĚĂĐũĂ&/^͕WƌĂĐŽǁŶŝĂĂĚĂŷŝ/ŶŶŽǁĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^ƚŽĐǌŶŝĂ͕ǌĞƐƚŽŝƐŬƉŽĚĐǌĂƐ&ŽƌƵŵWƌĂŬƚǇŬſǁ
Partycypacji (czerwiec 2018Ϳ͕ǌǌĂƐŽďſǁhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽtWŝŝŶ͘tƚƌĂŬĐŝĞƌŽŬƵƵĚŽƐƚħƉŶŝŽŶŽďĞǌƉųĂƚŶŝĞŝ
ǁǇƉŽǏǇĐǌŽŶŽ
ok. 300 sztuk publikacji.
Wsparcie doradcze
tƌĂŵĂĐŚKWƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉĞųŶŝůŝĚŽƌĂĚĐǇWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ;ǁƚǇŵ
2ĐĞƌƚǇĨŝŬŽǁĂŶǇĐŚĚŽƌĂĚĐſǁͿ͘ŽƌĂĚǌƚǁŽďǇųŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶĞƉŽǌĂƌĞǌĞƌǁŽǁĂŶŝƵƚĞƌŵŝŶƵƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŽƌĂǌƉŽĚĐǌĂƐ
ĐŽƚǇŐŽĚŶŝŽǁǇĐŚƐƚĂųǇĐŚĚǇǏƵƌſǁ;2ͲŐŽĚǌŝŶŶǇĚǇǏƵƌ
ǁŬĂǏĚǇĐǌǁĂƌƚĞŬͿ͘t2018 r. udzielono 103 godzin doradztwa dla 35 podmiotów.
EĂũǁŝħŬƐǌĞǌĂƉŽƚƌǌĞďŽǁĂŶŝĞǁ2018ƌ͘ďǇųŽŶĂŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƚĞŵĂƚǇĚŽƌĂĚǌƚǁĂ͗
ͻŬǁĞƐƚŝĞĨŽƌŵĂůŶŽƉƌĂǁŶĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ<Z^;ƌĞũĞƐƚƌĂĐũĂ͕ůŝŬǁŝĚĂĐũĂ͕ǌŵŝĂŶĂĚĂŶǇĐŚ͕ƵǌǇƐŬĂŶŝĞƐƚĂƚƵƐƵKWWͿ
ͻtworzenie statutu stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian
ͻŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚ͘ǌĂŬųĂĚĂŶŝĂŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ;ŶƉ͘ƉŽŵŽĐƉƌǌǇǁǇďŽƌǌĞĨŽƌŵǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ;ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞͬĨƵŶĚĂĐũĂͿ͕
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬƌŽŬƉŽŬƌŽŬƵƉƌŽĐĞƐƵǌĂŬųĂĚĂŶŝĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉŝĞƌǁƐǌĞǍƌſĚųĂĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂͿ
ͻƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ͕ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞ͕ĚŝĂŐŶŽǌĂŝŶĂƉƌĂǁŝĂŶŝĞďųħĚſǁǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ
ͻtworzenie projektów o dofinansowanie (w tym do UM Koszalin, Ministerstw, UM WZP i in.)
ͻŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞǁƐƉĂƌĐŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁǌŶĂůĞǌŝĞŶŝƵǍƌſĚĞųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂǁũĞũďƌĂŶǏǇ͘
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŬƐŝħŐŽǁǇĐŚ
W 2018ƌ͘ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇďĞǌƉųĂƚŶĞƵƐųƵŐŝŬƐŝħŐŽǁĞĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘BČĐǌŶŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽĂǏ 222,5 godzin
ƵƐųƵŐŽďĞũŵƵũČĐǇĐŚŬƐŝħŐŽǁŽƑđǌĐĂųĞŐŽƌŽŬƵŽƌĂǌƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƌŽĐǌŶǇĐŚƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͘WŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶĞƉƌǌĞǌ
ŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚŶĂŬĂƌƚĂĐŚƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬĂKW͘
^ǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
tƌĂŵĂĐŚKWƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĐǇŬůƵƐƉŽƚŬĂŷŝǁĂƌƐǌƚĂƚſǁƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͘^ǌŬŽůĞŶŝĂŽĚďǇǁĂđƐŝħďħĚČŐųŽǁŶŝĞǁƐĂůŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũKW͘dĞŵĂƚǇŬĂ
ŽƉĂƌƚĂŶĂďĂǌŝĞǁǇŶŝŬſǁďĂĚĂŷĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƉŽƚƌǌĞďƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƚũ͗͘ƉƌĂǁŶĞĂƐƉĞŬƚǇĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕
ƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚǌǌĞǁŶČƚƌǌ͕ĂƐƉĞŬƚǇƉƌĂǁŶĞ͕ŬƐŝħŐŽǁĞ͕ƌŽǌǁſũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉůĂŶŽǁĂŶŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞ͕
ƚǁŽƌǌĞŶŝĞǁŶŝŽƐŬſǁƉƌŽũĞŬƚŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽĐũĂ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌƐĂŵŽƌǌČĚĞŵŝŝŶ͘
W 2018r. zrealizowano 10ƐǌŬŽůĞŷͬǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǁǌŵĂĐŶŝĂũČĐǇĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͖ųČĐǌŶŝĞ͗ 63 godzin szkoleniowych, 105
uczestników:
ͻRODO II SEKTOR III 17.04.2018
ͻΗ<ĂŵƉĂŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͕ŵĞĚŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂWZK'ZDtd,/d 18.05.2018"
ͻ"Tworzenie profesjonalnego wniosku do otwartego konkursu ofert24.10.2018"
ͻ"Tworzenie profesjonalnego wniosku do otwartego konkursu ofert06.11.2018"
ͻKonkurs FIO 14.03.2018
ͻRODO II SEKTOR III 26.06.2018
ͻ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐĚǌŝĂųĂŷƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŽŬŝĞŵƐƉŽŶƐŽƌĂ 20.12.2018
ͻ3 szkolenia - AKADEMIA LIDERÓW PARTYCYPACJI (listopadʹŐƌƵĚǌŝĞŷ2018, 13 osób)
tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂǌŽƐƚĂųŽƚĂŬǏĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũĞĚŶŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞDĞĞƚhW<ŽƐǌĂůŝŶ; 18.12.2018; 49 uczestników, 4
prelegentów) ʹŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞƐǌŬŽůČĐĞ͕ŝŶƚĞŐƌƵũČĐĞ͕ƉƌŽŵƵũČĐĞŝŝŶƐƉŝƌƵũČĐĞƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ///ƐĞŬƚŽƌĂǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘
tǇĚĂƌǌĞŶŝĞǌŽƐƚĂųŽǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƉĂƌƚŶĞƌĂŵŝǌĞƐƚƌŽŶǇƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũŝďŝǌŶĞƐŽǁĞũ͘
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂŵƉĂŶŝŝŶĂƌǌĞĐǌ///ƐĞŬƚŽƌĂŝƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ
tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂKWǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŽƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂŵƉĂŶŝŝƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͗
Ă͘<ĂŵƉĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲƉƌŽŵŽĐǇũŶĞŽĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ;ǁƚǇŵ͗ŬĐũĂ ͣZostawiam 1%
podatku w Koszalinie ʹkontynuacja akcji
ǌƵďŝĞŐųǇĐŚůĂƚ͕ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇŵŝƐƚĂƚƵƐKWW͕ƚƌǁĂũČĐĂĚŽŬŽŷĐĂŬǁŝĞƚŶŝĂ 2018r., Akcja
ͣǌŝĂųĂŵƐƉŽųĞĐǌŶŝĞ͟ʹm.in. wydano
1000 przypinek.
ď͘<ĂŵƉĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌĨŝůĂŶƚƌŽƉŝŝ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝŝƐĂŵŽƌǌČĚĞŵ͕ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐĂ
z Centrum Wolontariatu):
ͻpodpisane formalne porozumienie z Centrum Wolontariatu
ͻǌŝĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶŝĂŬĂŶĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝĐĞ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞũ; 04.2018)
ͻwarsztaty dla studentów (11.12.2018)
Đ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁDŝĂƐƚĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͕
ƌĂĚĂŵŝŽƐŝĞĚůĂŝŝŶŶǇŵŝũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇŵŝhƌǌħĚƵ͘
Druk: NIW-CRSO
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d. Animowanie oddolnych inicjatyw lokalnych.
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝƉŽǌŝŽŵƵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŵŝħĚǌǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
Ă͘ƵĚŽǁĂŶŝĞƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁǁĞǁŶČƚƌǌůƵďŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁǇĐŚŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞůŽŬĂůŶǇŵ ʹdoradztwo, animowanie, informacje
ƉƌŽŵƵũČĐĞŶĂǁǁǁŝĨď͕ĚŽƐƚħƉĚŽƉƵďůŝŬĂĐũŝ
i broszur tematycznych. Zorganizowano 2ƐƉŽƚŬĂŶŝĂƐČƐŝĞĚǌŬŝĞE'KʹWŝŬŶŝŬ^ƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ;ůŝƉŝĞĐͿ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĞǁKW<ŽƐǌĂůŝŶ
(listopad).
ď͘ƵĚŽǁĂŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƚǁŽƌǌĞŶŝĂǌĞƐƉŽųſǁŝŬŽŵŝƐũŝ ʹakcja informacyjna, doradztwo, broszura
informacyjna.
Đ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽǁŽŬſųŝƐƚŽƚŶǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
a. Przeprowadzenie 1ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŬŽŶƐƵůƚĂĐǇũŶĞŐŽĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ǁƌĂŵĂĐŚŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝůƵďǁƐƉſųƚǁŽƌǌĞŶŝĂZŽĐǌŶĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵtƐƉſųƉƌĂĐǇŶĂƌŽŬ 2018ʹrekrutacja organizacji na spotkanie,
moderowanie spotkania, kampania informacyjna.
ď͘WƌŽŵŽĐũĂDŽĚĞůƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ĚŽƌĂĚǌƚǁŽǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ͘
ŽŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞŐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂŶŝĂŵŝǁƌĂŵĂĐŚKWǁǇǌŶĂĐǌŽŶĂďǇųĂ<ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌŬĂKW͕ĚŽũĞŐŽͬũĞũǌĂĚĂŷ
ŶĂůĞǏĂųŽŵ͘ŝŶ͗͘ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌĂĐKWŝĐǌƵǁĂŶŝĞŶĂĚũĞŐŽƉƌĂǁŝĚųŽǁǇŵĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŵ͕ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĂŬĐũŝŝŬĂŵƉĂŶŝŝ͕ǁ
tym akcji ͣZostawiam 1% w Koszalinie͕͟ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƚĞĐŚŶŝĐǌŶĂƐǌŬŽůĞŷ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂDĞĞƚhWE'K<ŽƐǌĂůŝŶ͕
ƌĞŬƌƵƚĂĐũĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁŶĂǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂKW͕ƵƐƚĂůĂŶŝĞŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƵĚǇǏƵƌſǁĚŽƌĂĚĐǌǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽĐũĂKWŝũĞŐŽŽĨĞƌƚǇ͕
ŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁŐƌĂĨŝĐǌŶǇĐŚ͕ƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞƌĞůĂĐũŝǌǁǇĚĂƌǌĞŷ͕ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞ
ŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌŽǁĂŶŝĞďŝďůŝŽƚĞŬČŝĐǌǇƚĞůŶŝČ͕ŬŽŶƚĂŬƚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŝƉĂƌƚŶĞƌĂŵŝ͕ƌĞǌĞƌǁŽǁĂŶŝĞƚĞƌŵŝŶſǁŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌǌĂƐŽďſǁ
ĞŶƚƌƵŵ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĞǁĂůƵĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷKWŝƚƉ͘

2͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ĂĚĂŶŝĞƐŬųĂĚĂųŽƐŝħǌĚǁſĐŚĞůĞŵĞŶƚſǁ͗ŬŽŶŬƵƌƐƵͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K͟ŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶČǁƌŽŬƵ 2018
ŽƌĂǌƵƌŽĐǌǇƐƚĞũ'ĂůŝǌŽŬĂǌũŝŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘
<ŽŶŬƵƌƐŽďĞũŵŽǁĂųƚƌǌǇŬĂƚĞŐŽƌŝĞŬŽŶŬƵƌƐŽǁĞ͗ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K͕ͣ͟<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞďŝƵƚE'K͟oraz ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ,ŽŶŽƌŽǁǇ
Lider NGO͘͟
W kategorii ͣDebiut͕͟ƐƉŽƑƌſĚ3ǌŐųŽƐǌŽŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁǇųŽŶŝŽŶŽũĞĚŶĞŐŽůĂƵƌĞĂƚĂ
ŝƉƌǌǇǌŶĂŶŽũĞĚŶŽǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĞ͘tŬĂƚĞŐŽƌŝŝ ͣHonorowy Lider͟ǌŐųŽƐǌŽŶŽ4 podmioty
ĂŬŽŵŝƐũĂǁǇųŽŶŝųĂũĞĚŶĞŐŽůĂƵƌĞĂƚĂ͘'ųſǁŶĂŬĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌǌǇŶŝŽƐųĂ 9ǌŐųŽƐǌĞŷʹǁǇųŽŶŝŽŶŽũĞĚŶĞŐŽůĂƵƌĞĂƚĂŝƉƌǌǇǌŶĂŶŽ 1
ǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĞ͘
'ĂůĂŽĚďǇųĂƐŝħ5ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂǁ&ŝůŚĂƌŵŽŶŝŝ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞũŝŵ͘^ƚĂŶŝƐųĂǁĂDŽŶŝƵƐǌŬŝ͘KƉƌſĐǌƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĂŬŽŶŬƵƌƐƵƵ
ƵŚŽŶŽƌŽǁĂŶŝĂǌǁǇĐŝħǌĐſǁ͕'ĂůĂŵŝĂųĂũĂŬĐŽƌŽŬƵĐǌħƑđƌŽǌƌǇǁŬŽǁČ;ŬŽŶĐĞƌƚǁǁǇŬŽŶĂŶŝƵǌĞƐƉŽųƵtŽŽĚůĂŶĚ^ƉŝƌŝƚͿ͘'ŽƑĐŝĞŵ
ƐƉĞĐũĂůŶǇŵ'ĂůŝďǇų:ƵƌĞŬKǁƐŝĂŬ͘
hƌŽĐǌǇƐƚŽƑđ͕ǌƵĚǌŝĂųĞŵƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁųĂĚǌůŽŬĂůŶǇĐŚ͕ŵĞĚŝſǁ
ŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǌŐƌŽŵĂĚǌŝųĂƉƌǌĞƐǌųŽ 460 osób, w tym przedstawicieli 67ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘
Od 1 do 7ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂƚƌǁĂųdǇĚǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌĞŐŽŬŝůŬĂŶĂƑĐŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌƚĞƌĞŶƵ<ŽƐǌĂůŝŶĂ
ǌĂƉƌĂƐǌĂųŽŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁĚŽƵĚǌŝĂųƵ
ǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌƐŝĞďŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ͘DŝĞƐǌŬĂŷĐǇŵŽŐůŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂđǌďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƌĂũĚſǁ͕ƚƌĞŶŝŶŐſǁ͕ĚŶŝ
ŽƚǁĂƌƚǇĐŚ͘tƚǇŵƌŽŬƵǁǌŝħųŽǁŶŝŵƵĚǌŝĂų
12ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŬƚſƌĞǌĂŽĨĞƌŽǁĂųǇ30ƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷ͘

3. Zachodniopomorski Lider NGO 2018
ǇųĂƚŽƉŝĞƌǁƐǌĂĞĚǇĐũĂŬŽŶŬƵƌƐƵŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČǌƚĞƌĞŶƵĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽ͘t
ƌĂŵĂĐŚŬŽŶŬƵƌƐƵŵŽǏŶĂďǇųŽƉƌǌĞƐǇųĂđǌŐųŽƐǌĞŶŝĂǁũĞĚŶĞũǌƚƌǌĞĐŚŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͗ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K͕
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝDĂųǇ>ŝĚĞƌE'K;ƉŽĚŵŝŽƚǇǌŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĚŽ 10.000ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁͿŽƌĂǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞďŝƵƚE'K͘
tƐƵŵŝĞǁƉųǇŶħųǇ24ǌŐųŽƐǌĞŶŝĂŽĚ20 organizacji.
'ĂůĂƌŽǌƐƚƌǌǇŐĂũČĐĂŬŽŶŬƵƌƐŽĚďǇųĂƐŝħ10ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂǁƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ĞũŵŝŬƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽǁ^ǌĐǌĞĐŝŶŝĞ͘
tǌŝħųŽǁŶŝĞũƵĚǌŝĂų49ŽƐſďƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ
25ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞƵƌǌħĚſǁǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͕hƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽŝǌĞƐƉŽųſǁĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚ
ƉƌǌǇhƌǌħĚǌŝĞ͘

4. Projekt ͣtǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚĞŬƐƉĞƌƚſǁĚƐ͘ƐƚĂŶŽǁŝĞŶŝĂƉƌĂǁĂ ͟
W roku 2018ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶŽƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞŐŽĂĚƌĞƐŽǁĂŶĞŐŽĚŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌĂĐŽĚĂǁĐſǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ;ƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞƉƌŽũĞŬƚƵǁ 2017).
W roku 2018 zrealizowano 30ƐǌŬŽůĞŷĚůĂ10ŐƌƵƉƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝͬĞŬE'K͘tǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂųƉŽŶĂĚ 300
Druk: NIW-CRSO

4

ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁͬĐǌĞŬ͘dĞŵĂƚǇŬĂĚůĂŬĂǏĚĞũŐƌƵƉǇďǇųĂǌďůŝǏŽŶĂŝŽďĞũŵŽǁĂųĂŵ͘ŝŶ͗͘
ͻƵĚŽǁĂŶŝĞƌĞůĂĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČ
ͻEĂƌǌħĚǌŝĞƉĂƌƚǇĐǇƉĂĐũŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ
ͻDĞĐŚĂŶŝǌŵǇƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
ͻ^ƚƌĂƚĞŐŝĂE'KǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŶĂƌǌħĚǌŝĚŝĂůŽŐƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ
ͻtŝǌĞƌƵŶĞŬŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐũĂWƵďůŝĐZĞůĂƚŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũŽƌĂǌŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ͘DĂƌŬĂŽƐŽďŝƐƚĂ
ĐǌųŽŶŬſǁE'K
ͻPodstawy ekonomii
ͻKƚŽĐǌĞŶŝĞĨŽƌŵĂůŶŽͲƉƌĂǁŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ͻPrawo podatkowe, prawo pracy.
WƌŽũĞŬƚďħĚǌŝĞŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶǇǁƌŽŬƵ2019͘WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞũĞƐƚǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌĞǁŝČǌŬŝĞŵWƌĂĐŽĚĂǁĐſǁ
Pomorza Zachodniego ͣLewiatan͘͟

5͘tƐƉſůŶŝĞǁǌŵĂĐŶŝĂŵǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƐĞŬƚŽƌƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ
WƌŽũĞŬƚƌŽǌƉŽĐǌČųƐŝħǁŵĂũƵ2018͕ďħĚǌŝĞŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶǇǁƌŽŬƵ2019͘KƉŝƐŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͗
ͻ^ƚƌŽŶĂǁǁǁĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͗ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŽƐǌĐǌĞŐſųŽǁČǁŝǌũħƐƚƌŽŶǇǁǁǁŝũĞũǌĂǁĂƌƚŽƑĐŝǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƐǌĞƌŽŬČŬĂĚƌČ
ƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂŵŝDŝĂƐƚĂ͘KƉƌĂĐŽǁĂŶŽŐƌĂĨŝĐǌŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂųǇŶĂƐƚƌŽŶħǁǁǁ ʹũĞũůŽŐŽ͕ŶĂŐųſǁŬŝ͕
ŐƌĂĨŝŬŝ͘ŶĂũĚƵũČƐŝħŶĂŶŝĞũǌĂŬųĂĚŬŝƚĂŬŝĞũĂŬŶƉ͘ďĂǌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ĂŬƚƵĂůŶŽƑĐŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĚDŝĂƐƚĂŝŽĚĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘
ͻŬƚƵĂůŝǌĂĐũĂďĂǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͗ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽĂŶŬŝĞƚħĂŬƚƵĂůŝǌĂĐǇũŶČĚůĂE'K;ǁĞƌƐũĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĂŽƌĂǌƉĂƉŝĞƌŽǁĂͿ͘ĂĐŚħĐĂŶŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞďǇǁǇƉĞųŶŝĂųǇĂŶŬŝĞƚħŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁČ;ŵĂŝůĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŶĂǁǁǁ͕ŬŽŶƚĂŬƚƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶǇͿ͘ŶŬŝĞƚħƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞ
ǁǇƉĞųŶŝųŽŽŬ͘
40ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘ŽƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞǌĂĚǌǁŽŶŝůŝǁĐĞůƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĂŶŬŝĞƚǇƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶĞũ͘tǁǇŶŝŬƵƉƌŽĐĞƐƵƵĚĂųŽ
ƐŝħǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂđďĂǌħ͘WŽǁƐƚĂųƌĂƉŽƌƚ
z aktualizacji.
ͻ^ƚǁŽƌǌĞŶŝĞƐǇƐƚĞŵƵŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũŝǁŝǌƵĂůŶĞũ͗ĚŽŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂƚĂďůŝĐǌĞŬǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶŽƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶČĨŝƌŵħƐƉĞĐũĂůŝǌƵũČĐČƐŝħǁ
budowaniu marek i tworzeniu identyfikacji wizualnej. Opracowano tabliczki (styl zgodny z grafikami strony www dla
ƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁͿ͘ĂŬƵƉŝŽŶŽƚĂďůŝĐǌŬŝǌŐƌƵďĞũƉůĞǆŝ͘ZŽǌƉŽĐǌħƚŽĚǇƐƚƌǇďƵĐũħƚĂďůŝĐǌĞŬǁƑƌſĚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘
ͻDĞĚŝĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞ͗ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŐƌƵƉǇŵĞĚŝĂůŶĞũŽƉƌĂĐŽǁĂůŝƉůĂŶƉƌĂĐǇŽƌĂǌǌĂƉůĂŶŽǁĂůŝƉŝĞƌǁƐǌČŬĂŵƉĂŶŝħ ʹĂŬĐũħͣǌŝĂųĂŵ
ƐƉŽųĞĐǌŶŝĞ͘͟tƌĂŵĂĐŚĂŬĐũŝŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽŐƌĂĨŝĐǌŶŝĞŝǌĂŵſǁŝŽŶŽƉƌǌǇƉŝŶŬŝǌůŽŐŝĞŵĂŬĐũŝ͘ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽĨŽƚŽƌĞůĂĐũħƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ
wraz
ǌƉƌǌǇƉŝŶŬĂŵŝ͘WƌŽŵŽǁĂŶŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƉŽųĞĐǌŶČŝƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ͘tǁǇŶŝŬƵĚǌŝĂųĂŷŐƌƵƉǇƵĚǌŝĞůŽŶŽǁŝĞůƵǁǇǁŝĂĚſǁ
ƌĂĚŝŽǁǇĐŚ͕ƚĞůĞǁŝǌǇũŶǇĐŚŝĚŽƉƌĂƐǇ͘'ƌƵƉĂǁǇŬŽŶĂųĂĨŽƚŽƌĞůĂĐũħǁǇĚĂƌǌĞŷǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŝŝĐŚƉƌŽŵŽĐũħŶƉ͘ĂŬĐũŝͣWspólnie
ƑǁŝħƚƵũŵǇEŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑđ͕͟>ŝĚĞƌE'K͕'ĂůĂǌŽŬĂǌũŝ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ͘ƉŽǁƐƚĂųǇĐŚǌĚũħđŐƌƵƉĂŽƉƌĂĐŽǁĂųĂĚƌƵŐČ
ĚƵǏČŬĂŵƉĂŶŝħƉƌŽŵƵũČĐČƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁŽƉŝĞƌĂũČĐČƐŝħ
ŽǁǇƐƚĂǁħǌĚũħđƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁŝŝĐŚƉŽƌƚƌĞƚǇ;ǌĂŬƵƉŽďƌĂǌſǁŶĂƉųſƚŶĂĐŚͿ͘
ͻhƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŽE'KǁƑƌſĚƐƚƵĚĞŶƚſǁ͗ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂƐƚƵĚĞŶƚſǁ;48ŽƐſďͿ͘ĂƉƌŽƐǌŽŶŽŐŽƑĐŝ
;DŝĐŚĂųŝĞůŝŷƐŬŝ͕BƵŬĂƐǌŝĞƑůŝŷƐŬŝͿʹƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ͕ŬƚſƌǌǇǁĚƌƵŐŝĞũĐǌħƑĐŝǁĂƌƐǌƚĂƚƵŽƉŽǁŝĞĚǌŝĞůŝƐƚƵĚĞŶƚŽŵŽƐǁŽŝĐŚ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ͕ǏĞďǇŝĐŚǁĐŝĞŬĂǁǇƐƉŽƐſďǌĂŝŶƐƉŝƌŽǁĂđ͘
ͻWŽǌĂƌǌČĚŽǁĂĐǌǇƚĞůŶŝĂƉƌǌǇŬĂǁŝĞ͗ǁǇƚǇƉŽǁĂŶŽ 5ŬĂǁŝĂƌŶŝ;ǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂƉŽƉƵůĂƌŶŽƑđ
ŝůŽŬĂůŝǌĂĐũħͿ͘^ŬŽŶƚĂŬƚŽǁĂŶŽƐŝħǌǁųĂƑĐŝĐŝĞůĂŵŝ͕ƵǌǇƐŬĂŶŽŝĐŚǌŐŽĚǇ͕ƵĚǌŝĞůŽŶŽŝŵǁƐǌĞůŬŝĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽĂŬĐũŝ͘WƌǌĞƐųĂŶŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽŵĞĚŝſǁ͘tǇƐǌƵŬĂŶŽŝǌĂŬƵƉŝŽŶŽŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞƌĞŐĂųǇ͘ĂŬƵƉŝŽŶŽŬƐŝČǏŬŝŝĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂ͘
ͻdǇĚǌŝĞŷWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇʹopis w punkcie 2 (COP).
ͻ<ŽŶŬƵƌƐ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K ʹopis w punkcie 2 (COP).
ͻGala z okazji Dnia NGO ʹopis w punkcie 2 (COP).
ͻ100ͲůĞĐŝĞEŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝ͗ĂŬĐũĂǌŽƐƚĂųĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂǌĚƵǏǇŵƐƵŬĐĞƐĞŵ
ŝǁƌŽǌƐǌĞƌǌŽŶĞũĨŽƌŵƵůĞ͘KĚďǇųǇƐŝħ3ƐƉŽƚŬĂŶŝĂǌƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝĂŬĐũŝ͘ĂƉĞǁŶŝŽŶŽƉŽĐǌħƐƚƵŶĞŬ͘:ĞĚŶŽƐƉŽƚŬĂŶŝĞŽĚďǇųŽƐŝħƵ
partnera akcji ʹǁƐŝĞĚǌŝďŝĞƌĐŚŝǁƵŵ͘ŽĂŬĐũŝĚŽųČĐǌǇųŽDŝĂƐƚŽ<ŽƐǌĂůŝŶŝƉƌǌǇǌŶĂųŽĚŽƚĂĐũħ 5.000ǌųŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĂŬĐũŝ͘ƚǇĐŚ
ƑƌŽĚŬſǁƵĚǌŝĞůŝůŝƑŵǇ10ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇŵǁĂŬĐũŝǁƐƉĂƌĐŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞŶĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŶŝĞ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁ;ŶĂǌĂƐĂĚǌŝĞƌǇĐǌĂųƚƵ͕ǁǇƐŽŬŽƑđǁƐƉĂƌĐŝĂƌſǏŶŝųĂǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚǌĂƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷͿ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŶĂƐƉŽƚŬĂŶŝƵ
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞƌŽǌĚǌŝĞůŝųǇŵŝħĚǌǇƐŽďČĚŽƐƚħƉŶĞƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞ;5.000ǌųͿ͘KƉƌſĐǌĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚĂŬĐũŝǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞďǇųǇ
ƚĂŬǏĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŝŶŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘BČĐǌŶŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽ 13ǁǇĚĂƌǌĞŷ͕ǁƚǇŵ1ĚƵǏĞǁƐƉſůŶĞʹPiknik w Archiwum. W akcji
ǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂųƉŽŶĂĚ40ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽǁƐƉſůŶĞŵĂƚĞƌŝĂųǇƉƌŽŵŽĐǇũŶĞ;ŐƌĂĨŝŬŝ͕ƉůĂŬĂƚͿŝĂŬĐũħƉƌŽŵŽĐǇũŶČ
(malowanie twarzy we flagi i wspólne plakietki ʹprzypinki).
ͻ^ƉŽƚŬĂŶŝĂƐČƐŝĞĚǌŬŝĞ͗ƉŝĞƌǁƐǌǇŵďǇųͣ^ČƐŝĞĚǌŬŝWŝŬŶŝŬ^ƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ͟w dniu 4.08.2018͘'ŽƐƉŽĚĂƌǌĞŵƐƉŽƚŬĂŶŝĂďǇųŽ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ^&y^ƉŽƌƚ͕ZĞŬƌĞĂĐũĂŝtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞďǇųŽƉŽųČĐǌŽŶĞǌĞyƚƌĞŵĂůŶǇŵŝĞŐŝĞŵ'ŽĚǌŝŶŶǇŵ͘dƵǏƉŽďŝĞŐƵ͕
ǁŵŝĞũƐĐǇŵĞƚǇ͕ƌŽǌƉŽĐǌČųƐŝħWŝŬŶŝŬ͘WĂƌƚŶĞƌĂŵŝǌŽƐƚĂųŽƚĂŬǏĞ,W<ŽƐǌĂůŝŶ ʹŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđǌĂŽŐŶŝƐŬŽ͕,ŽƐƉŝĐũƵŵʹ
ǁƐƉĂƌĐŝĞǁǁǇĚĂǁĂŶŝƵƉŽĐǌħƐƚƵŶŬƵ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞĐŝĞƐǌǇųŽƐŝħĐŝĞƉųǇŵƉƌǌǇũħĐŝĞŵ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞƐƉĞųŶŝųŽƐǁŽũČĨƵŶŬĐũħŝƐƉŽƚŬĂųŽƐŝħǌ
ďĂƌĚǌŽƉŽǌǇƚǇǁŶǇŵŝŽƉŝŶŝĂŵŝ͘ĂƉĞǁŶŝŽŶŽďĞǌƉųĂƚŶǇƉŽĐǌħƐƚƵŶĞŬŶĂŽŐŶŝƐŬŽ;ĐŚůĞď͕ŬŝĞųďĂƐŬŝ͕ŽǁŽĐĞͿ͕ŬŝũŬŝĚŽŽŐŶŝƐŬĂ͕
ŶĂƉŽũĞ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁWŝŬŶŝŬƵŽŬ͘60ŽƐſď͘ƌƵŐŝĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞƐČƐŝĞĚǌŬŝĞŽĚďǇųŽƐŝħ 9.11 w siedzibie COP. Gospodarzami byli
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬĂ&ĞĚĞƌĂĐũĂWŽǌĂƌǌČĚŽǁĂ͕WƌĂĐŽǁŶŝĂWŽǌĂƌǌČĚŽǁĂŝƌĞĂůŝǌĂƚŽƌǌǇƉƌŽũĞŬƚƵ͘WŽĚĐǌĂƐƐƉŽƚŬĂŶŝĂƐČƐŝĞĚǌŬŝĞŐŽ
Druk: NIW-CRSO

5

ƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŽKW͕ũĞŐŽŽĨĞƌƚħ͕ǁƐƉſůŶŝĞƑǁŝħƚŽǁĂŶŽ18urodziny COP w Koszalinie. Przygotowano wspólnie dekoracje,
ƉŽĐǌħƐƚƵŶĞŬʹsymboliczny tort.
tƐƉŽƚŬĂŶŝƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ30 osób.
ͻObywatelskie spotkania filmowe: cykl seansów o tematyce obywatelskiej, realizowany
ǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬČŝďůŝŽƚĞŬħWƵďůŝĐǌŶČ͕^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵƌĐŚŝƚĞŬƚſǁWŽůƐŬŝĐŚŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵEĂWƌǌǇŬųĂĚ͘
Pierwszy seans: film ͣObywatelka Jane. Walka
o miasto͘͟<ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂŝďůŝŽƚĞŬĂWƵďůŝĐǌŶĂ͕ 25.10 (Czwartek) o godz. 16:45. Po seansie dyskusja moderowana. Drugi seans:
wielokrotnie nagradzany obraz ͣŽŬŽŐŽŶĂůĞǏǇŵŝĂƐƚŽ͍͘͟WƌŽũĞŬĐũĂǁ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞũŝďůŝŽƚĞĐĞWƵďůŝĐǌŶĞũ 21.11.2018 o godzinie
16:45͘WŽĚƐĞĂŶƐŝĞĚǇƐŬƵƐũĂǌŐŽƑĐŝĞŵƐƉĞĐũĂůŶǇŵ ʹǌŶĂŶǇŵŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵĂƌĐŚŝƚĞŬƚĞŵ͘
ͻ^ƚǁŽƌǌĞŶŝĞǌĞƐƉŽųƵƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁ͗ŶĂǁŝČǌǇǁĂŶŽŬŽŶƚĂŬƚǌƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇŵŝĞŬƐƉĞƌƚĂŵŝͲǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝ;ƉƌĂǁŶŝŬĂŵŝ͕
ĚǌŝĞŶŶŝŬĂƌǌĂŵŝ͕ďŝǌŶĞƐŵĞŶĂŵŝ͕ƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝWZͿ͘WƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶŽŝŵŝĚĞħǌĂĚĂŶŝĂ͘tǁǇŶŝŬƵĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽǌǇƐŬĂŶŽ 10
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁĐŚħƚŶǇĐŚĚŽďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽƉŽĚǌŝĞůĞŶŝĂƐŝħƐǁŽŝŵŝĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵŝǌĞƐƉŽųĞĐǌŶŝŬĂŵŝ͘t 2018ƌ͘ŽĚďǇųŽƐŝħ1
spotkanie edukacyjne ;ͣ:ĂŬƐǌƵŬĂđƉĂƌƚŶĞƌſǁǁďŝǌŶĞƐŝĞ ͟20.12.2018;
15 uczestników z 12ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ͘EĂƐƚħƉŶĞǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŽŶĂƌŽŬ2019.
ͻMeetUp NGO ʹopis w punkcie 1 (COP).
ͻĞƐƉſųƌǌĞĐǌŶŝĐǌǇ͗ǌƌĞŬƌƵƚŽǁĂŶŽĐǌųŽŶŬſǁǌĞƐƉŽųƵ͘KĚďǇųǇƐŝħ 3ƐƉŽƚŬĂŶŝĂǌĞƐƉŽųƵ͕
w tym 1ƐǌŬŽůĞŶŝĞǌĞŬƐƉĞƌƚĞŵtĂƚĐŚĚŽŐWŽůƐŬĂ͘hĚŽŬƵŵĞŶƚŽǁĂŶĞǌĚũħĐŝĞŵ͘KƉƌĂĐŽǁĂŶŽƉůĂŶƉƌĂĐǇŝǁǇǌŶĂĐǌŽŶŽ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞĐĞůĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵ͘
ͻSpecjalistyczne szkolenia w ramach Akademii Liderów Partycypacji ʹopis w punkcie
1 (COP).

6. Doradztwo dla organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego
KƉƌſĐǌƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƵƐųƵŐĚůĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųŽ
ƌſǁŶŝĞǏĚŽƌĂĚǌƚǁŽĚůĂƉŽĚŵŝŽƚſǁ///ƐĞŬƚŽƌĂǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͘KďĞũŵŽǁĂųŽŽŶŽƚĞŵĂƚǇŬħǌǁŝČǌĂŶČǌǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͕ƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌƐĂŵŽƌǌČĚĞŵ͕ǌĂŬųĂĚĂŶŝĞŵŶŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ĂƐƉĞŬƚſǁ
ĨŽƌŵĂůŶŽͲƉƌĂǁŶǇĐŚĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ͘ŽƌĂĚǌƚǁŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųŽĚƌŽŐČƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶČ͕ĞͲŵĂŝůŽǁČŽƌĂǌŽƐŽďŝƑĐŝĞ͕ǁƐŝĞĚǌŝďŝĞ
Pracowni.
tĐŝČŐƵ2018ƌŽŬƵƵĚǌŝĞůŽŶŽŬŝůŬĂĚǌŝĞƐŝČƚƉŽƌĂĚŝŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝ͘

//͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵt^WMBWZD/%z^<dKZKt

1͘ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'K
5ĐǌĞƌǁĐĂǁ^ǌĐǌĞĐŝŶŝĞŽĚďǇųŽƐŝħ12ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͘tƐƉſųŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞďǇųŽƉƌǌĞǌ^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽŝWƌĂĐŽǁŶŝħWŽǌĂƌǌČĚŽǁČ͘
WŽĚĐǌĂƐ&ŽƌƵŵŽĚďǇųŽƐŝħƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĞŬŽŶŬƵƌƐƵDĂƌƐǌĂųŬĂtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽŶĂ ͣ^ĂŵŽƌǌČĚŽǁĞŐŽ
>ŝĚĞƌĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌE'K2018͘͟ZŽǌŵĂǁŝĂŶŽƌſǁŶŝĞǏŽĂŬƚƵĂůŶǇĐŚǁǇǌǁĂŶŝĂĐŚŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚďƵĚŽǁĂŶŝĂƌĞůĂĐũŝƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝ͕ŽƚǇŵũĂŬǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂđŝŽƚǁŝĞƌĂđƐŝħŶĂǁƐƉſųƉƌĂĐħ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇƚĂŬǏĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇǌǌĂŬƌĞƐƵZKK͘
t&ŽƌƵŵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂųŽŬ͘50 uczestników.

2͘tǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵZĞŐŝŽŶĂůŶĞũZĂĚǇĚƐ͘^ĞŶŝŽƌſǁŽƌĂǌZĞŐŝŽŶĂůŶĞũZĂĚǇĚƐ͘ZŽĚǌŝŶǇ
ZĞĂůŝǌĂĐũĂǌĂĚĂŶŝĂƉŽůĞŐĂųĂŶĂƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝĚǁſĐŚǌĞƐƉŽųſǁĚŝĂůŽŐƵ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚƉƌǌǇZĞŐŝŽŶĂůŶǇŵKƑƌŽĚŬƵWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁ^ǌĐǌĞĐŝŶŝĞ͗ZĞŐŝŽŶĂůŶĞũZĂĚǇĚƐ͘^ĞŶŝŽƌſǁŽƌĂǌ
Regionalnej Rady ds. Rodziny.
^ǌŬŽůĞŶŝĞŵŝĂųŽŵŝĞũƐĐĞǁ<ŽųŽďƌǌĞŐƵǁĚŶŝĂĐŚ 28-29 sierpnia 2018ƌ͘ǁǌŝħųŽǁŶŝŵƵĚǌŝĂų21 osób.
ĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂƉŽƌƵƐǌĂŶĞƉŽĚĐǌĂƐǌĂũħđ͗
ͻǁƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚŽƚĞŵĂƚǇŬŝĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ
ͻĐŝĂųĂĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
ͻŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ
ͻƉŽĚƐƚĂǁǇďƵĚŽǁĂŶŝĂǌĞƐƉŽųƵ
ͻĚŝĂŐŶŽǌĂƉŽƚĞŶĐũĂųƵZĂĚ
ͻǁǇƚǇĐǌĞŶŝĞŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚŬŝĞƌƵŶŬſǁĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝZĂĚ͘

3͘>ŽŬĂůŶǇ/ŶĚĞŬƐ:ĂŬŽƑĐŝtƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽ
ǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ 2018
WŝĞƌǁƐǌĞƚĞŐŽƚǇƉƵďĂĚĂŶŝĞǁƐŬĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂųŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƐĂŵŽƌǌČĚƵǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞŐŽũĂŬŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǌƚĞƌĞŶƵĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͕ĂũĞŐŽĞĨĞŬƚǇǌŽƐƚĂųǇƌŽǌƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶĞǁƑƌſĚǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐĂŵŽƌǌČĚſǁƐǌĐǌĞďůĂ
gminnego
Druk: NIW-CRSO
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ŝƉŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͘^ŬųĂĚĂųŽƐŝħŽŶŽǌ3 etapów:
ͻŽŬŽŶĂŶŽĂŶĂůŝǌǇƐƚĂŶƵǁǇũƑĐŝŽǁĞŐŽʹĂŶĂůŝǌŽǁĂŶŽĚĂŶĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũŶĂƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝƌŽŬƵ 2017 (lub
wg stanu na koniec roku 2017)
ͻPrzeprowadzono badania ankietowe (371ĂŶŬŝĞƚͿǁƑƌſĚƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ;ĂƌǌČĚ͕ZĂĚŶŝ^ĞũŵŝŬƵ͕
tǇĚǌŝĂųƵhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇtŝĞůŽŽƐŽďŽǁĞŐŽƐƚĂŶŽǁŝƐŬĂĚŽƐƉƌĂǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ǁtǇĚǌŝĂůĞtƐƉſųƉƌĂĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽͿ͕ǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌǁƑƌſĚ
ĐǌųŽŶŬſǁĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞũZĂĚǇǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘
ͻWŽǁŽųĂŶŽĞƐƉſųĚƐ͘>/:t2018͖ǁũĞŐŽƐŬųĂĚǁĞƐǌůŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞͬŬŝǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ǁ
ƚǇŵĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞũ&ĞĚĞƌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞͬŬŝhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͕ŬŽŵſƌĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇĐŚ
hƌǌħĚƵ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞͬŝŶŝĞZĞŐŝŽŶĂůŶĞũZĂĚǇĚƐ͘^ĞŶŝŽƌſǁŝZĞŐŝŽŶĂůŶĞũZĂĚǇĚƐ͘ZŽĚǌŝŶǇ͘ĞƐƉſųĚŽŬŽŶĂųŽĐĞŶǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁ18ŽďƐǌĂƌĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇ;ǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝDŽĚĞůƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿ͕ĂƚĂŬǏĞǁǇƉƌĂĐŽǁĂųƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞŽĚŶŽƑŶŝĞĚĂůƐǌĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͘

4͘hĚǌŝĂųǁĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
ŬƚǇǁŶŽƑđƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũǁǌĞƐƉŽųĂĐŚƌŽďŽĐǌǇĐŚŝĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
województwa:
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬĂZĂĚĂǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕
ͻ'ŵŝŶŶĂZĂĚĂǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͕
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝ<ŽŵŝƚĞƚZŽǌǁŽũƵŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂͣDŝĞũƐŬŝĞŐŽƉƌŽŐƌĂŵƵǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŶĂůĂƚĂ2018-2022͟(Koszalin),
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ǁĚƌĂǏĂŶŝĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵŝĞǁĂůƵĂĐũŝ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂWƌŽďůĞŵſǁ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚDŝĂƐƚĂ<ŽƐǌĂůŝŶŶĂůĂƚĂ 20162020,
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵŝĞǁĂůƵĂĐũŝWƌŽŐƌĂŵƵZŽǌǁŽũƵ<ƵůƚƵƌǇǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘

///͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵ PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

1͘tĚƌĂǏĂŶŝĞ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ2019
tŽŬƌĞƐŝĞŵĂƌǌĞĐͲůŝƐƚŽƉĂĚWƌĂĐŽǁŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųĂǌhƌǌħĚĞŵDŝĞũƐŬŝŵǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞƉƌǌǇǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŝƵǌĂƐĂĚǁĚƌĂǏĂŶŝĂ
ŬŽůĞũŶĞũĞĚǇĐũŝ<KŽƌĂǌƉƌǌǇƉſǍŶŝĞũƐǌǇŵǁĚƌĂǏĂŶŝƵ͘ĂĚĂŶŝĂWƌĂĐŽǁŶŝŽďũħųǇŵ͘ŝŶ͗͘
ͻEwaluacja poprzedniej edycji KBO
ͻ<ŽŽƌĚǇŶŽǁĂŶŝĞƉƌĂĐǇĞƐƉŽųƵ<ŽŽƌĚǇŶƵũČĐĞŐŽK
ͻŬƚƵĂůŝǌĂĐũĂǌĂųŽǏĞŷƵĚǏĞƚƵ
ͻWƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐƉŽƚŬĂŷǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝŶĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƐŝĞĚůĂĐŚ; 17ƐƉŽƚŬĂŷͿ
ͻPomoc merytoryczna dla autorów projektów na etapie ich tworzenia
ͻSpotkania osiedlowe prewyborcze ʹna osiedlach (11Ϳ͕ǁŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđƉŽǌǇƚǇǁŶŝĞŽĐĞŶŝŽŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂųĂ
ĚŽƐƚħƉŶČŬǁŽƚħƑƌŽĚŬſǁŶĂĚĂŶĞŽƐŝĞĚůĞ
ͻ^ƉŽƚŬĂŶŝĂŽŐſůŶŽŵŝĞũƐŬŝĞŶĂĞƚĂƉŝĞƐŬųĂĚĂŶŝĂǁŶŝŽƐŬſǁŽƌĂǌŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ; 2).

2͘tĚƌĂǏĂŶŝĞƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽǁtĂųĐǌƵ
tŽŬƌĞƐŝĞůŝƉŝĞĐͲŐƌƵĚǌŝĞŷWƌĂĐŽǁŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųĂǌ'ŵŝŶČDŝĞũƐŬČtĂųĐǌƉƌǌǇƚǁŽƌǌĞŶŝƵǌĂƐĂĚŬŽůĞũŶĞũĞĚǇĐũŝƵĚǏĞƚƵ͘
tƐƉſųƉƌĂĐĂŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻĂŶĂůŝǌħĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇĐŚĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷhƌǌħĚƵǁĞǁĚƌĂǏĂŶŝƵƵĚǏĞƚƵ
ͻǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁƉŽƑǁŝħĐŽŶĞŐŽǌĞďƌĂŶŝƵŽƉŝŶŝŝŶĂƚĞŵĂƚƉŽƉƌǌĞĚŶŝĐŚĞĚǇĐũŝƵĚǏĞƚƵ
ͻŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚǌĂƐĂĚƵĚǏĞƚƵʹƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵƵĐŚǁĂųǇ͘

3. Akcja ͣZostawiam 1% w Koszalinie"
W ramach akcji ͣDĂƐǌ'ųŽƐ͕DĂƐǌtǇďſƌ͟ǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌƐĂŵŽƌǌČĚĞŵŬĂŵƉĂŶŝŝͣZostawiam 1% w Koszalinie͟ǌĂĐŚħĐĂũČĐĞũŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ<ŽƐǌĂůŝŶĂĚŽƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĂũĞĚŶĞŐŽƉƌŽĐĞŶƚĂ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽůŽŬĂůŶǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵ͘ŬĐũĂŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻ^ƚǁŽƌǌĞŶŝĞĂŬƚƵĂůŶĞŐŽǁǇŬĂǌƵůŽŬĂůŶǇĐŚKWW;ǌǁǇŬĂǌƵDŝŶŝƐƚƌĂŽƌĂǌƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚŬſųŝŽŬƌħŐſǁͿ
ͻKƌŐĂŶŝǌĂĐũħƐƉŽƚŬĂŶŝĂĚůĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇĂŬĐũŝŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝKWW
ͻPozyskanie partnerów akcji i patronatów m.in. Prezydenta Miasta
ͻ<ŽŶĨĞƌĞŶĐũħƉƌĂƐŽǁĂŝǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŵĞĚŝĂŵŝ
ͻ/ŶƐƚĂůĂĐũħŵĂƚĞƌŝĂųſǁŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚŝǁǇŬĂǌſǁKWWǁhƌǌħĚĂĐŚ^ŬĂƌďŽǁǇĐŚ͕hƌǌħĚǌŝĞDŝĂƐƚĂ͕ƐŝĞĚǌŝďŝĞĂŬĐũŝŝŝŶ͘

Druk: NIW-CRSO

7

/s͘/ŶŶĂĂŬƚǇǁŶŽƑđWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ

1͘hĚǌŝĂųǁ&ŽƌƵŵWƌĂŬƚǇŬſǁWĂƌƚǇĐǇƉĂĐũŝ
WƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůWƌĂĐŽǁŶŝǁǌŝČųƵĚǌŝĂųǁŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝǁĞtƌŽĐųĂǁŝƵ
w czerwcu 2018ƌ͘KƉƌſĐǌƐĂŵĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂ͕ƉƌŽǁĂĚǌŝųŽŶƌſǁŶŝĞǏũĞĚĞŶǌǁĂƌƐǌƚĂƚſǁƉŽĚĐǌĂƐŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ƉƌǌǇďůŝǏĂũČĐ
ƐƉŽƐŽďǇĞǁĂůƵĂĐũŝďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕ŶĂƉƌǌǇŬųĂĚǌŝĞĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷWƌĂĐŽǁŶŝǁĞǁĚƌĂǏĂŶŝƵKǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

2800

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

600

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
wymienionych w art. 3 ust. 3, w
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

prowadzenie centrum organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞͬͬƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ŽƑƌŽĚŬĂǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌƚĞƌĞŶƵ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ;ũĂŬŽĐĞƌƚǇĨŝŬŽǁĂŶǇKƑƌŽĚĞŬ^ŝĞĐŝ
^W>KdͿͬͬƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŬƐŝħŐŽǁǇĐŚĚůĂ
E'KͬͬŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝĚŽƌĂĚǌƚǁŽǌ
ǌĂŬƌĞƐƵƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ͕
94.99.Z
ƉƌŽŵŽĐũŝŝWZ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČ
ƉƵďůŝĐǌŶČͬͬĂŶŝŵŽǁĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŽƌĂǌƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷ
ŝŶƚĞŐƌƵũČĐǇĐŚƐĞŬƚŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
;ǌŝĞŷKW͕tƐƉſůŶŝĞƑǁŝħƚƵũĞŵǇEŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑđͿ
ͬͬƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĐǌǇƚĞůŶŝŝďŝďůŝŽƚĞŬŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

8

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ

2

ĂŶŝŵŽǁĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚſǁƐǌĐǌĞďůĂ
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝͬͬǁƐƉĂƌĐŝĞĚůĂŶĂũďĂƌĚǌŝĞũ
aktywnych obywateli (wsparcie dla Rad
ǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌƚĞƌĞŶƵ
województwa zachodniopomorskiego) //
ĞĚƵŬĂĐũĂŽƐſďǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƐƉſųƉƌĂĐČǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝǁƵƌǌħĚĂĐŚ
(konferencja w ramach Zachodniopomorskiego 85.59.B
&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'KͿͬͬĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁĚŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝĂŬƚǇǁŶǇĐŚƉŽƐƚĂǁ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚŶĂƌǌĞĐǌƐǁŽũĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
ůŽŬĂůŶĞŐŽ;<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƵĚǏĞƚKďǇǁĂƚĞůƐŬŝϮϬϭϴ͕
ƉƌŽũĞŬƚǁǌŵĂĐŶŝĂũČĐǇŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝ
ƉĂƌƚŶĞƌſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚĚŽƵĚǌŝĂųƵǁƉƌŽĐĞƐĂĐŚ
stanowienia prawa)

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

szkolenia dla przedstawicieli organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵǌĂƐĂĚǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČƐĂŵŽƌǌČĚŽǁČĂƚĂŬǏĞ
ŶŽǁǇĐŚǁǌŽƌſǁŽĨĞƌƚ͕ƵŵſǁŝƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ
w otwartych konkursach ofert (zgodnie ze
ǌŵŝĂŶĂŵŝǁƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ<ŽŵŝƚĞƚƵĚŽƐƉƌĂǁ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
WŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽͬͬǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂ
94.99.Z
wymienionych w art. 3 ust. 3, w
ĐǌųŽŶŬſǁŝĐǌųŽŶŬŝŷZĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘
WŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽͬͬƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŝƐƉŽƚŬĂŷĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǌ
ǌĂŬƌĞƐƵĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ǌĂƐĂĚ
ǁĚƌĂǏĂŶŝĂďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕
ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ƚǁŽƌǌĞŶŝĂ
ƉŽŵǇƐųſǁ͕ƉƌŽŵŽĐũŝ

1

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϬϴϲϮϭ͕ϭϱǌų
ϰϳϴϰϳϭ͕ϭϱǌų
ϯϬϭϱϬ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ϱϲϰ͕ϯϬǌų
ϰϵϴϰϴϮ͕ϳϴǌų
ϭϴϮϭϬϵ͕ϴϲǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϯϯϴϵϱ͕ϱϴǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϴϯϮϭϳ͕ϯϰǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϵϵϮϲϬ͕ϬϬǌų
ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϰϱϬϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϱϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϰϱϳϰ͕Ϭϳǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų
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ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϱϬϳϴϰϱ͕ϰϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰϳϱϬϴϱ͕ϱϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯϬϭϱϬ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϵϴǌų

e) koszty administracyjne

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϮϲϬϴ͕ϵϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϯϴϱ͕ϲϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

4 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

2,93 etatów

9 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
9 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

7 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

4 osób

b) inne osoby

3 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 Prowadzenie Centrum
ǌĂĚĂŶŝĞƉŽůĞŐĂųŽŶĂ
Gmina Miasto Koszalin
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁ prowadzeniu w 2018r. Centrum
Koszalinie
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁ
Koszalinie jako
usystematyzowanego zestawu
ƵƐųƵŐƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌ
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘ĂĚĂŶŝĞ
ǌĂƉĞǁŶŝĂųŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵ
ŶŝĞĚǇƐƉŽŶƵũČĐǇŵǌĂƐŽďĂŵŝ
lokalowymi i technicznymi na
ďĞǌƉųĂƚŶĞŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌ
zasobów COP.
2 ǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ

Druk: NIW-CRSO

ĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂďǇųŽ
ǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽ///ƐĞŬƚŽƌĂ͕
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
organizacjami, a przez to
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝŝĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌŵŝĂƐƚĂ͘

Gmina Miasto Koszalin

Kwota
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

14

3 tƐƉſůŶŝĞƑǁŝħƚƵũĞŵǇ
EŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑđͲǁƐƉĂƌĐŝĞĚůĂ
inicjatyw organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚ
na terenie Miasta Koszalina

Wzmocnienie integracji
Gmina Miasto Koszalin
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚE'KƉŽƉƌǌĞǌ
ǁƐƉſųƉƌĂĐħǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
wydarzenia obchodów 100-lecia
ŽĚǌǇƐŬĂŶŝĂŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝƉƌǌĞǌ
WŽůƐŬħ

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

4 ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
Regionalnej Rady ds
Seniorów oraz Regionalnej
Rady ds Rodziny

ĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂďǇųŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ ĂƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵĚǁſĐŚǌĞƐƉŽųſǁ
Zachodniopomorskiego
dialogu obywatelskiego
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚƉƌǌǇZĞŐŝŽŶĂůŶǇŵ
KƑƌŽĚŬƵWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁ
Szczecinie tj Regionalnej Rady
ds Seniorów oraz Regionalnej
Rady ds Rodziny poprzez
wzmocnienie kompetencji
ĐǌųŽŶŬſǁZĂĚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ĞĨĞŬƚǇǁŶĞŐŽƉĞųŶŝĞŶŝĂƐǁŽũĞũ
ƌŽůŝĚůĂ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
Województwa
Zachodniopomorskiego w
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝƵƉŽůŝƚǇŬ
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚƐŝħĚŽ
seniorów oraz rodziny na
szczeblu wojewódzkim.

ϵϴϭϴ͕ϳϲǌų

5 >ŽŬĂůŶǇ/ŶĚĞŬƐ:ĂŬŽƑĐŝ
tƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
Województwa
Zachodniopomorskiego z
organizacjami
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝϮϬϭϴ

Celem zadania publicznego
ďǇųŽǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
Województwa
Zachodniopomorskiego i
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ƉŽƉƌǌĞǌǁĚƌŽǏĞŶŝĞƐǇƐƚĞŵƵ
ŽĐĞŶǇũĂŬŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇͲ
>ŽŬĂůŶĞŐŽ/ŶĚĞŬƐƵ:ĂŬŽƑĐŝ
tƐƉſųƉƌĂĐǇ

ĂƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
Zachodniopomorskiego

ϭϯϵϰϴ͕ϱϴǌų

6 Zachodniopomorski Lider
E'KϮϬϭϴͲtǇųŽŶŝĞŶŝĞ
najlepszej inicjatywy
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞũ
przez organizacje
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞĚǌŝĂųĂũČĐĞŶĂ
terenie i na rzecz Pomorza
Zachodniego w 2017 roku.

ĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽďǇųŽ ĂƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
przeprowadzenie Konkursu
Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorski Lider NGO ,
ŬƚſƌĞŐŽĐĞůĞŵďǇųŽǁǇųŽŶŝĞŶŝĞ
ŶĂũůĞƉƐǌĞũŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
zrealizowanej przez organizacje
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞĚǌŝĂųĂũČĐĞŶĂ
terenie i na rzecz Pomorza
Zachodniego w 2017 roku.

ϭϬϴϬϬ͕ϬϬǌų

7 <ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƵĚǏĞƚ
Obywatelski 2018

tƐƉſųƉƌĂĐĂǁĞǁĂůƵĂĐũŝ
hƌǌČĚ'ŵŝŶǇDŝĂƐƚĂ<ŽƐǌĂůŝŶ
dotychczasowych edycji
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽƵĚǏĞƚƵ
Obywatelskiego, tworzeniu
ŶŽǁǇĐŚǌĂųŽǏĞŷ<K͘tƐƉĂƌĐŝĞ
hƌǌħĚƵǁǁĚƌĂǏĂŶŝƵŶŽǁǇĐŚ
ǌĂųŽǏĞŷK͕ĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ
promocyjnych, prowadzeniu
ƐƉŽƚŬĂŷǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝ

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

8 Przeprowadzenie szkolenia
ĚůĂĐǌųŽŶŬſǁWŽǁŝĂƚŽǁĞũ
ZĂĚǇWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁ
Pyrzycach

tǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŝ
Starostwo Powiatowe Pyrzyce
ǁŝĞĚǌǇĐǌųŽŶŬſǁŝĐǌųŽŶŬŝŷZĂĚǇ
ǌǌĂŬƌĞƐƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ
ƐĂŵŽƌǌČĚĞŵůŽŬĂůŶǇŵ͕
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǌĞƐƉŽųſǁ
obywatelskich, komunikacji

Druk: NIW-CRSO

ϯϱϬ͕ϬϬǌų
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9 ƵĚǏĞƚKďǇǁĂƚĞůƐŬŝDŝĂƐƚĂ
tĂųĐǌŶĂϮϬϭϵƌŽŬ

10 Szkolenie dla Organizacji
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
Gminy Pyrzyce

tƐƉſųƉƌĂĐĂǁƚǁŽƌǌĞŶŝƵ
ǌĂųŽǏĞŷƵĚǏĞƚƵ
Obywatelskiego. Wsparcie
hƌǌħĚƵǁǁĚƌĂǏĂŶŝƵŶŽǁǇĐŚ
ǌĂųŽǏĞŷK͕ĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ
promocyjnych

hƌǌČĚ'ŵŝŶǇDŝĂƐƚĂtĂųĐǌ

Szkolenie z zakresu nowych
hƌǌČĚ'ŵŝŶǇWǇƌǌǇĐĞ
wzorów ofert, umów i
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ;ŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ
WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ<ŽŵŝƚĞƚƵĚŽ
ƐƉƌĂǁWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽͿ͘
Metodologia tworzenia
projektów

ϱϱϬϬ͕ϬϬǌų

ϴϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 tǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
zachodniopomorskich
ekspertów ds stanowienia
prawa

ĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂďǇųŽ
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
ƉŽĚŵŝŽƚſǁǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇĐŚǁ
proces stanowienia prawa na
szczeblu krajowym

ϯϯϴϵϱ͕ϱϴǌų

2 Wspólnie wzmacniamy
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƐĞŬƚŽƌ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ

ĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂďǇųŽ
EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
ǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞǁĞǁŶħƚƌǌŶĞŐŽ
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽ
Obywatelskiego
ƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽĚŽ
budowania swojej pozycji i
wykorzystania oddolnych
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƌŽǌǁŽũƵƉŽƉƌǌĞǌ
ǁĚƌŽǏĞŶŝĞǁŽŬƌĞƐŝĞŵĂũϮϬϭϴ
ĚŽŐƌƵĚǌŝĞŷϮϬϭϵƐǇƐƚĞŵƵ
ǌŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷǁ
trzech obszarach tematycznych:
1) Promocja III sektora, 2)
Integracja III sektora i jego
ǁƐƉſųƉƌĂĐĂ͕ϯͿKĚĚŽůŶĞ
wsparcie instytucjonalne III
sektora.

ϭϵϵϮϲϬ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Druk: NIW-CRSO
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Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

àXNDV]&LHĞOLĔVNL+DQQD:DOR
lipca 2019 r.

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2019-07-15

17

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Stowarzyszenie PRACOWNIA POZARZĄDOWA, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2.
IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000026352 26.10.2000r.
data przyznania OPP 15.03.2005r.
Regon 331107097
NIP 6692291079
Podstawowy przedmiot działalności 9499Z
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Pracownia Pozarzadowa została powołana na czas nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie sporzadzono za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez organizację, co najmniej 12 miesiecy i dłużej. Nie są
nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Przyjete zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- rzeczowe składniki aktywów wycenia się w cenie nabycia,
- środki pieniężne według wartości nominalnej,
- kapitały i fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartosci nominalnej,
-zobowiązania wycenia sie w kwocie wymaganej zapłaty,
-wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 10.000,00 zł, pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne,
-środki trwałe wycenia sie według cen nabycia o jednoskowej kwocie wyższej niż 10.000,00zł , pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Dla przedmiotów o okresie użytkowania dłuższym niż rok , o wartości początkowej do 2000,00zł odpisuje sie w miesiącu ich zakupu w
koszty działalności. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od kwoty 2000,00zł,
lecz nieprzekraczącej kwoty 10.000,00zł, zalicza sie do środków trwałych. Amortyzuje sie je w sposób uproszczony, przez jednorazowy
odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiacu ich przekazania do używania.Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej niz 10.000,00zł są
amortyzowane metoda liniowa za pomoca stawek.
Rachunek zysków i strat jak i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikajace były
porównywalne. Rachunek zysków i strat jest wykonany według załącznika nr 6 z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o
rachunkowości (Dz.U.z 2016 poz.1047 ze zm.).

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2019-03-29
Data zatwierdzenia: 2019-06-25
Hanna Walo

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Hanna Walo.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

35$&2:1,$32=$5=Ą'2:$
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2
0000026352

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

384,73

0,00

0,00

0,00

384,73

0,00

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

64 545,70

90 670,02

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

270,23

19,15

III.

Inwestycje krótkoterminowe

64 275,47

90 650,87

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

64 930,43

90 670,02

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

0,00

775,73

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

0,00

775,73

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

64 930,43

89 894,29

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

4 000,00

0,00

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

60 930,43

89 894,29

PASYWA razem

64 930,43

90 670,02

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Hanna Walo

0RQLND:LGRFNDàXNDV]&LHĞOLĔVNL+DQQD:DOR

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

268 558,72

508 621,15

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

236 858,72

478 471,15

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

31 700,00

30 150,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

251 584,09

505 235,53

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

219 861,54

475 085,53

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

31 722,55

30 150,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

16 974,63

3 385,62

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

16 974,63

2 608,91

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

0,00

776,71

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,98

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

0,00

775,73

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

0,00

775,73

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Hanna Walo
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Pracownia Pozarzadowa nie posiada zadnych zobowiazan na dzień bilansowy z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązan warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Pracownia Pozarzadowa nie udziela zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarzadzających i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1.Rzeczowe aktywa trwałe-środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
urzadzenia techniczne i maszyny
inne środki trwałe
Razem

stan na początek roku Przychody Rozchody
68427,64
9 757,00 35 052,66
2 242,79
0,00
800,00
70670,43
9 757,00 35 852,66

Stan na koniec roku obrotowego
43 131,98
1 442,79
44 574,77

2. Umorzenia środków trwałych- amortyzacja:
Nazwa grupy składników
majątku trwałego
urzadzenia techniczne i
maszyny
inne środki trwałe
Razem

Stan na początek
roku obrotowego

Amortyzacja
Stan na koniec Stan na poczatek roku Stan na koniec roku
Zmniejszenie
za rok
roku obrotowego obrotowego (netto) obrotowego (netto)

68 042,91

10 141,73

35 052,66

43 131,98

384,73

0,00

2 242,79
70 285,70

0,00
10 141,73

800,00
35 852,66

1 442,79
44 574,77

0,00
384,73

0,00
0,00

3. Wartośi niematerialne i prawne
bnazwa grupy składników majatku trwałego stan na poczatek roku obrotowego przychody rozchody Stan na koniec roku obrotowego
inne wartości niematerialne i prawne
5 668,92
0,00
0,00
5 668,92
4. Umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych
nazwa grupy składników Stan na początek
majątku trwałkego
roku obrotowego
inne wartości
5 668,92
niematerialne i prawne

Amortyzacja
Stan na koniec Stan na poczatek roku Stan na koniec roku
zmniejszenia
za rok
roku obrotowego obrotowego (netto) obrotowego (netto)
0,00

0,00

5 668,92

0,00

0,00

5. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty do 1 roku
należności z tytułu
1. dostaw i usług
2. środków od ZUS
3. innych należności
Razem

poczatek roku obrotowego
0,00
268,81
1,42
270,23

koniec roku obrotowego
15,54
3,61
0,00
19,15

6.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
tytuły
Dotacja na wsparcie i realizacje projektu"Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów
Druk: NIW-CRSO

poczatek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

60545,70

89894,29

ds stanowienia prawa" w ramach POWER
dotacja ze śr EFS POKL 7.2.2
razem

384,73
60930,43

0,00
89894,29

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Przychody z działalnosci statutowej ogółem
w tym:
Przychody z działalności sttatutowej nieodpłatnej pozytku publicznego
w tym:
Darowizny na działalność statutowa
Wpłata odszkodowania za powstałą szkodę (zalanie pomieszczeń COP) przez TUiR Allianz Polska S.A. Departament
Likwidacji Szkód w Warszawie
Wpłaty darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Dotacje Urzedu Gminy Miasta koszalin
Grant foinansowany ze środków Fundacji Stefana Batorego przekazany przez stowarzyszenie P[OLITES z siedzibą w
Szczecinie
Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 7.2.2 przekazana przez WUP w
Szczecinie
Dotacja na wsparcie zadania publicznego przekazana przez Urzad Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w
Szczecinie
Dotacja na realizację zadania publicznego w ramach Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. "Wspólnie
wzmacniamy koszalinski sektor pozarządowy" przekazana przez Narodowy instytut Wolności-centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w Warszawie
Dotacja na wsparcie i realizację projektu "Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds stanowienia prawa" w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowanego ze środkó0w EFS i BP
przekazana przez KPRM w Warszawie
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
w tym
Środki Urzedu gminy Miasta koszalin za prowadzenie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019
Środki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach za przeprowadzenie szkolenia dla członków Powiatowej Rady Pożytku
publicznego w Pyrzycach
Środki Stowarzyszenia Kobiet po Chorobie Raka Piersi ANNA w Świnoujściu za zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty
studyjnej w koszalinie dla przedstawicieli RDPP w Świnoujściu i środowisk pozarządowych "Przepis na prowadzenie Centrum
Organizacji Pozarządowych".
Środki Urzędu Gminy Miejskiej Wałcz za "Realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2019"
Środki Urządu Gminy Pyrzyce za przeprowadzenie szkolenia dla organizacji działajacych na terenie Gminy Pyrzyce

508621,15
478471,15
5000,00
574,07
564,30
22000,00
500,00
384,73
34567,34
199260,00

215620,71
30150,00
20000,00
350,00
3500,00
5500,00
800,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
koszty realizacji działalnosci statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
507844,44
w tym;
Akcja "Masz Głos" rozl z grantu finansowanego z Fundacji Stefana batorego przekazanego przez Stowarzyszeniie POLITES w
500,00
Szczecinie
"Wspólnie wzmacniamy koszalinski sektor pozarządowy" rozliczany z dotacji w ramach Programu Fundusz inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020, przekazana przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Sp[ołeczeństwa
obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w wys...................199260,00 oraz z darowizn na dział stat.od osób prawnych w
wysok........ 500,00, od osób fizycznych w wysokosci.................................28,57zł

"Wzmacnianie potencjału zzchodniopomorskich ekspertów ds stanowienia prawa" Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój POWER - rozliczany ze środków ; w wys.84,28% współfins. ze srod. europejskich, a wys.15,78% z dot celowej BP
Druk: NIW-CRSO

199788,57

215620,71

"Wzmacnianie potencjału regionalnej Rady ds seniorów oraz Regionalnej Rady ds rodziny" rozl z dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
"Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarzadowymi" rozl z
dotacji przekazanej przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie wwysok..........13948,58 zl oraz z
darowizn na dział stat jako wkład własny w wysok........ 1499,99zł
"Zachodniopomorski LIder NGO 2018-Wyłonienie najlepszej inicjatywy społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe
działajace na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego w 2017 roku" Rozlicz z dotacji przekaz przez Województwo
Zachodniopomorskiez siedziba w Szczecinie w wys..................10800,00zł oraz z darowizn na dział stat jako wkład własny w
wysok..........1100,00zł
Prowadzenie Centrum Organizacji pozarządowych w koszalinie - rozliczane z dotacji z Urzadu miasta Koszalin
"Dzień Organizacji P{ozarzadowych" rozliczane z dotacji z urzędu miasta Koszalin
"Wspólnie świetujemy Niepodległość- Wsparcie dla inicjatyw organizacji pozarządowych działajacych na terenie Miasta
Koszalina" rozl z dotacji przyzn przez gmine miasto koszalin w wysok...............5000,00 oraz z darowizn jako wkład własny w
wysok....8,92zł
Koszty administracyjne
w tym:
zużycie materiałów biurowych i energii
usługi obce
amortyzacja
pozostałe koszty
pozostałe koszty -likwidacja szkody -rozl ze środ otrzym z TUiR Allianz w wys....574,07zł oraz z darowizn w wys...3,65zł
koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
w tym:
Przeprowadzenie i realizacja cyklu spotkań oraz analiz Koszalinskiego Budżetu Obywatelskiego 2019
Przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Pożytku publicznego w Pyrzycach.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Koszalinie dla przedstawicieli RDPP w Świnoujściu i
środowiskpozarządowych "Przepis na prowadzenie Centrum Organizacji pozarzadowych"
realizacja BUdżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2019
Przeprowadzenie szkolenia dla organizacji działajacych na terenie gminy Pyrzyce

9818,76
15448,57

11900,00
12000,00
5000,00
5008,92
2608,91
816,14
580,96
384,73
249,36
577,72
30150,00
20000,00
350,00
3500,00
5500,00
800,00

koszty finansowe
0,98
w tym:
zapłacone odsetki za nieterminową regulacje zobowiazań 0,98
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 0,00 zł. Natomiast zysk w wysokosci 775,73 zł stanowi stan funduszy własnych z przeznaczeniem na realizację
zadań statutowych w roku nastepnym.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku obrotowym Pracownia Pozarządowa uzyskała przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokosci 564,30zł, lecz
go nie wydatkowała, a przeznaczyła na wydatki w latach następnych..
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
wynik finansowy za rok obrotowy 2018 wynosi 775,73zł i stanowi ;
darowizny na działalność statutowa w wysok..211,43zł
Druk: NIW-CRSO

wpłaty z 1% poiddosf za 2018 rok w wyso.......564,30zł

Data sporządzenia: 2019-03-29
Data zatwierdzenia: 2019-06-25
Hanna Walo

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Hanna Walo.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

