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ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2019

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘
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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@pracowniapozarzadowa.pl
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publicznego
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5. Numer REGON

33110739700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

Strona www www.pracowniapozarzadowa.pl

6. Numer KRS

0000026352

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Monika Widocka

Prezes

TAK

BƵŬĂƐǌŝĞƑůŝŷƐŬŝ

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
WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁWƌĂĐŽǁŶŝǁ2019ƌŽŬƵŵŝĞƑĐŝųǇƐŝħǁƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚŽďƐǌĂƌĂĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͗
1͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ
2͘tƐƉſųƉƌĂĐĂŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁĂ
3. Partycypacja obywatelska
* * *
/͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵKZ'E/:WKZKt
1͘ĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ;KWͿ
hĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͕ƐƉƌǌħƚƵŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂKW
^ŝĞĚǌŝďĂĚŽƐƚħƉŶĂďǇųĂƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬ͕40ŐŽĚǌŝŶƚǇŐŽĚŶŝŽǁŽ͖ĚŽĚǇƐƉŽǌǇĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝďǇųǇ͗ĚƵǏĂƐĂůĂƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĂ͕ƉŽŬſũ
doradczo-animacyjny, pokój, 2ųĂǌŝĞŶŬŝ͘
^ŝĞĚǌŝďĂKWďǇųĂƐƚĂůĞǁǇƉŽƐĂǏĂŶĂǁŶŝĞǌďħĚŶĞĂŬĐĞƐŽƌŝĂ͘
W roku 2019 zrealizowano 31ƵƐųƵŐƵǏǇĐǌĞŶŝĂƐƉƌǌħƚƵ͕84ƵǏǇĐǌĞŶŝĂƐĂůŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũKW;ĚůĂŽŬ͘1.050 osób).
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝďůŝŽƚĞŬŝŝǌǇƚĞůŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
EĂũǁŝħŬƐǌĞǁƌĞŐŝŽŶŝĞ͕ďŝďůŝŽƚĞŬĂŝĐǌǇƚĞůŶŝĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂďǇųǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƐƚĂůĞƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚƉƌĂĐǇKW͘t 2019
ƌ͘ŝďůŝŽƚĞŬĂŝǌǇƚĞůŶŝĂǌŽƐƚĂųǇǁǌďŽŐĂĐŽŶĞ
ŽŶŽǁŽǌĂŬƵƉŝŽŶĞŬƐŝČǏŬŝ;24ƐǌƚƵŬŝŽǁĂƌƚŽƑĐŝƉŽŶĂĚ900ǌųͿŝďĞǌƉųĂƚŶĞďƌŽƐǌƵƌǇ;ŵ͘ŝŶ͘ĂƵƚŽƌƐƚǁĂŶŐŽ͘Ɖů͕ZǌĞĐǌŶŝŬĂWƌĂǁ
Obywatelskich, Fundacji Batorego).
dĞŵĂƚǇŬĂŶŽǁǇĐŚŬƐŝČǏĞŬŽďĞũŵŽǁĂųĂŵ͘ŝŶ͗͘ƉŽĚƐƚĂǁǇƉƌĂǁŶĞĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ
Druk: NIW-CRSO
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III sektora, rozwój osobisty, liderstwo, prawo pracy.
Wsparcie doradcze
ŽƌĂĚǌƚǁŽƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ;ǁƚǇŵ 2 certyfikowanych doradców). W 2019 r. udzielono 58 godzin
doradztwa dla 46 podmiotów.
EĂũĐǌħƐƚƐǌĂƚĞŵĂƚǇŬĂĚŽƌĂĚǌƚǁĂŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻŬǁĞƐƚŝĞĨŽƌŵĂůŶŽƉƌĂǁŶĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ<Z^͕
ͻtworzenie statutu stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian,
ͻƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ͕ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞ͕ĚŝĂŐŶŽǌĂŝŶĂƉƌĂǁŝĂŶŝĞďųħĚſǁ͕
ͻtworzenie projektów o dofinansowanie (do UM Koszalin, Ministerstw, UM WZP).
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŬƐŝħŐŽǁǇĐŚ
W 2019ƌ͘ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇďĞǌƉųĂƚŶĞƵƐųƵŐŝŬƐŝħŐŽǁĞĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘BČĐǌŶŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽ 131ŐŽĚǌŝŶƵƐųƵŐ
ŽďĞũŵƵũČĐǇĐŚŬƐŝħŐŽǁŽƑđǌĐĂųĞŐŽƌŽŬƵŽƌĂǌƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƌŽĐǌŶǇĐŚƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͘
^ǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
tĐŝČŐƵƌŽŬƵǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽ7ƐǌŬŽůĞŷǁƐŝĞĚǌŝďŝĞKW͗
ͻEŽǁĞǁǌŽƌǇŽĨĞƌƚŝƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷͲ29.05.2019 17 osób
ͻ:ĂŬĚŽďƌǌĞǏǇđǌŵĞĚŝĂŵŝ͍Ͳ06.02.2019; 8 osób
ͻ<ƐŝħŐŽǁŽƑđǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝʹ20.11.2019; 22 osoby
ͻNowe wzory ofert ʹ21.11.2019; 20 osób
ͻFundraising ʹ22.11.2019; 21 osób
ͻSkuteczny koordynator wolontariatu ʹ30.12.2019; 10 osób
ͻRozwój kompetencji wolontariusza ʹ30.12.2019; 16 osób.
tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂǌŽƐƚĂųĂƚĂŬǏĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂ 1 grupa szkoleniowa (16os.) w ramach Akademii Liderów Partycypacji (6 dni
ƐǌŬŽůĞŷǌǌĂŬƌĞƐƵƐƚĂŶŽǁŝĞŶŝĂƉƌĂǁĂŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČͿŽƌĂǌ 2 wydarzenia MeetUP Koszalin (86 uczestników/czek) ʹ
ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞƐǌŬŽůČĐĞ͕ŝŶƚĞŐƌƵũČĐĞ͕ƉƌŽŵƵũČĐĞŝŝŶƐƉŝƌƵũČĐĞƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ///ƐĞŬƚŽƌĂ
ǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘tǇĚĂƌǌĞŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƉĂƌƚŶĞƌĂŵŝǌĞƐƚƌŽŶǇƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũŝďŝǌŶĞƐŽǁĞũ͘
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞǌŽƐƚĂųŽƌſǁŶŝĞǏ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞ&ŽƌƵŵE'K͕3-dniowe wydarzenie konferencyjne o charakterze edukacyjnym i
ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇŵ͘tƐƵŵŝĞƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚǌŽƐƚĂųŽ30ŐŽĚǌŝŶǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĨŽƌŵĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ;ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƐƉŽƚŬĂŷ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕
ƐǌŬŽůĞŷͿ͘tǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂųųČĐǌŶŝĞ 65 osób.
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂŵƉĂŶŝŝŶĂƌǌĞĐǌ///ƐĞŬƚŽƌĂŝƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ
^ƚƌŽŶĂǁǁǁĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ͗ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶŽǁĞũƐƚƌŽŶǇĚĞĚǇŬŽǁĂŶĞũĂŬƚǇǁŶǇŵŵŝĞƐǌŬĂŷĐŽŵŝ
organizacjom.
ŬƚƵĂůŝǌĂĐũĂďĂǌǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͗ŽƉƌĂĐŽǁĂŶĂǌŽƐƚĂŶŝĞĂŶŬŝĞƚĂĂŬƚƵĂůŝǌƵũČĐĂĚĂŶĞŬŽŶƚĂŬƚŽǁĞŝƐƚĂŶ
ůŝĐǌĞďŶǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘WŽǁƐƚĂųƌĂƉŽƌƚĚŽƚ͘ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũŝ͘
tĚƌĂǏĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵƵŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũŝǁŝǌƵĂůŶĞũŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚƉŽĚŵŝŽƚſǁ///ƐĞŬƚŽƌĂ͗ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽŝƉƌǌĞŬǌǇǁĂŶŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵ
ŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐǇũŶĞƚĂďůŝĐǌŬŝǌƉůĞǆŝĚŽũĞĚŶĂŬŽǁĞŐŽƚƌǁĂųĞŐŽŽǌŶĂĐǌĞŶŝĂǁƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝŵŝĞũƐŬŝĞũƐŝĞĚǌŝďŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘t
2019 roku oznakowano 120 siedzib organizacji.
DĞĚŝĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞ͘tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽǁƐƚĂųĂŐƌƵƉĂŵĞĚŝĂůŶĂ͕ŬƚſƌĂǌĂũŵŽǁĂųĂƐŝħƉƌŽŵŽĐũČŝĚĞŝƐƉŽųĞĐǌŶŝŬŽƐƚǁĂ͕ĚǌŝĂųĂŷ
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŵůŽŬĂůŶǇĐŚŬĂŵƉĂŶŝŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽ 4 kampanie informacyjno-promocyjne
ŽĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ;ǁƚǇŵ͗ŬĐũĂ ͣǌŝĂųĂŵƐƉŽųĞĐǌŶŝĞ͟ʹm.in. wydano 1000 przypinek).
Zrealizowano 1 wydarzenie z cyklu ͣRandka z wolontariatem͘͟^ƚƌŽŶħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųŽ9 osób z 5 organizacji, a
wolontariuszy - 24ŽƐŽďǇ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽǁǇŬųĂĚƉƌŽŵƵũČĐǇǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ͕ǁŬƚſƌǇŵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų 150os.
ͣWŽǌĂƌǌČĚŽǁĂĐǌǇƚĞůŶŝĂƉƌǌǇŬĂǁŝĞ ͗͟w 5ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŬĂǁŝĂƌŶŝĂĐŚͬƌĞƐƚĂƵƌĂĐũĂĐŚ;ŽƌĂǌ
ǁƐŝĞĚǌŝďŝĞKĨĞƌĞŶƚĂͿǌŽƐƚĂųǇƵŵŝĞƐǌĐǌŽŶĞƐƉĞĐũĂůŶĞƐƚŽũĂŬŝǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞŬƐŝČǏŬŝͬǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂͬĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ƚĞŵĂƚǇŬČƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬČ͘ŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽŬƐŝħŐŽǌďŝſƌǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉƵŶŬƚĂĐŚ͘ŽĚĂƚŬŽǁČ͕ƐǌſƐƚČďŝďůŝŽƚĞĐǌŬħ
umieszczono w siedzibie COP.
<ĂŵƉĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌĨŝůĂŶƚƌŽƉŝŝ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝŝƐĂŵŽƌǌČĚĞŵ͕ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐĂ
z Centrum Wolontariatu) ʹwarsztaty dla studentów (04.06.2019, 08.11.2019, 29.11.2019, 17.12.2019)
Obywatelskie spotkania filmowe ͣDŝĂƐƚŽŶĂƉƌǌǇŬųĂĚ͗͟ĐǇŬůŝĐǌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂ;ƑƌĞĚŶŝŽũĞĚŶŽŶĂŬǁĂƌƚĂų͕ųČĐǌŶŝĞ 4), których
ŵŽƚǇǁĞŵƉƌǌĞǁŽĚŶŝŵďħĚČƉƌŽũĞŬĐŝĞĨŝůŵſǁƉŽǁŝČǌĂŶǇĐŚ͕ůƵďǁĂǏŶǇĐŚǌƉƵŶŬƚƵǁŝĚǌĞŶŝĂĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͘ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞǌŽƐƚĂųǇ4 obywatelskie spotkania filmowe (seans + debata) w ramach cyklu ͣDŝĂƐƚŽŶĂƉƌǌǇŬųĂĚ͕͟
Druk: NIW-CRSO
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ųČĐǌŶŝĞǁǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂų 117 osób.
Akcja ͣZostawiam 1% podatku w Koszalinie͟ʹŬŽŶƚǇŶƵĂĐũĂĂŬĐũŝǌƵďŝĞŐųǇĐŚůĂƚ͕ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇŵŝƐƚĂƚƵƐKWW͕ƚƌǁĂũČĐĂĚŽŬŽŷĐĂŬǁŝĞƚŶŝĂ2019 r.,
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁDŝĂƐƚĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͕ƌĂĚĂŵŝ
ŽƐŝĞĚůĂŝŝŶŶǇŵŝũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇŵŝhƌǌħĚƵ͘
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝƉŽǌŝŽŵƵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŵŝħĚǌǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ŬĐũĂǌŽŬĂǌũŝ_ǁŝħƚĂ<ŽŶƐƚǇƚƵĐũŝ 3 Maja 2019͕ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂǁŽŬƌĞƐŝĞŵĂƌǌĞĐͲŬǁŝĞĐŝĞŷ͘ƌĞŬƌƵƚŽǁĂŶŽ 6 organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽƐƉŽƚŬĂŶŝĞ͕ŶĂŬƚſƌǇŵǁǇďƌĂŶŽůŝĚĞƌƐŬČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħŽƌĂǌǌĂƉůĂŶŽǁĂŶŽƐǌĞƌĞŐĚĂůƐǌǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͘
^ƉŽƚŬĂŶŝĂƐČƐŝĞĚǌŬŝĞE'K͗ĐǇŬůƐƉŽƚŬĂŷŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚŬŽůĞũŶŽƉƌǌĞǌĐŚħƚŶČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ;ůƵďŐƌƵƉħŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌĚĂŶĞũďƌĂŶǏǇͿ
ĚůĂŝŶŶǇĐŚE'KǌƌſǏŶǇĐŚďƌĂŶǏ͕
ǁƚǇŵ͗ǁŝǌǇƚǇƐČƐŝĞĚǌŬŝĞƉŽĚĐǌĂƐǁŝǌǇƚǇƐƚƵĚǇũŶĞũƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƉƌŽŐƌĂŵƵ>ŝĚĞƌǌǇW&t͘
^ƉŽƚŬĂŶŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞĚŽƚǇĐǌČĐĞƵƐƚĂůĞŶŝĂŬŝĞƌƵŶŬſǁƌŽǌǁŽũƵŽĚĚŽůŶĞŐŽƐǇƐƚĞŵƵǁƐƉĂƌĐŝĂE'Kǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞ
wyjazdowe w dniach 14-15.12.2019͕ǁǌŝħųŽǁŶŝŵƵĚǌŝĂų15ŽƐſď͘WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŬŝůŬĂŶĂƑĐŝĞŐŽĚǌŝŶǌĂũħđ͕ƉƌĂĐǇ
ǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁĞũ͕đǁŝĐǌĞŷŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚ͕ƉƌĂĐǇŬŽŶĐĞƉĐǇũŶĞũ͕ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽƐĞƐũħǌĚũħĐŝŽǁČ͘
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƉƌŽĐĞƐďĂĚĂŶŝĂũĂŬŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵůŽŬĂůŶĞŐŽŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŵĞƚŽĚČ
>ŽŬĂůŶĞŐŽ/ŶĚĞŬƐƵ:ĂŬŽƑĐŝtƐƉſųƉƌĂĐǇ;ǁƚǇŵďĂĚĂŶŝĂĂŶŬŝĞƚŽǁĞ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌĞƐƉŽųƵĚƐ͘>/:tͿ͘WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵďĂĚĂŶŝĂǁƌŽŬƵ
2019ďǇųĂǁƐƉſųƉƌĂĐĂǁ2018 r.
&ƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞǌĞƐƉŽųƵŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞƌǌĞĐǌŶŝĐǌǇŵ͗ŬŽŵĞŶƚŽǁĂŶŝĞǁĂǏŶǇĐŚƐƉƌĂǁǇĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ///ƐĞŬƚŽƌĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ƐƉŽƐŽďƵǌůĞĐĂŶŝĂǌĂĚĂŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐƉſųƵĚǌŝĂųǁŽƉŝŶŝŽǁĂŶŝƵƉƌŽũĞŬƚſǁƌŽĐǌŶǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵſǁǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͘tƌŽŬƵ 2019
ǌĞƐƉſųŽƉƌĂĐŽǁĂųͬǁǇĚĂų3ƐƚĂŶŽǁŝƐŬĂ͕ǁƚǇŵďƌĂųƵĚǌŝĂųǁƉƌŽĐĞƐŝĞďĂĚĂŶŝĂũĂŬŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇDŝĂƐƚĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ;>ŽŬĂůŶǇ/ŶĚĞŬƐ:ĂŬŽƑĐŝtƐƉſųƉƌĂĐǇͿ͘

2͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ĂĚĂŶŝĞƐŬųĂĚĂųŽƐŝħǌĚǁſĐŚĞůĞŵĞŶƚſǁ͗ŬŽŶŬƵƌƐƵͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K͟ŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶČǁƌŽŬƵ 2018
ŽƌĂǌƵƌŽĐǌǇƐƚĞũ'ĂůŝǌŽŬĂǌũŝŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘
<ŽŶŬƵƌƐŽďĞũŵŽǁĂųƚƌǌǇŬĂƚĞŐŽƌŝĞŬŽŶŬƵƌƐŽǁĞ͗ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K͕ͣ͟<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞďŝƵƚE'K͟oraz ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ,ŽŶŽƌŽǁǇ
Lider NGO͘͟
<ŽŵŝƐũĂŬŽŶŬƵƌƐŽǁĂ͕ŬƚſƌĂƐƉŽƚŬĂųĂƐŝħ25ǁƌǌĞƑŶŝĂ2019ƌ͘ǁǇųŽŶŝųĂ3 laureatów.
tǇŶŝŬŝŬŽŶŬƵƌƐƵŽŐųŽƐǌŽŶŽƉŽĚĐǌĂƐ'Ăůŝ͕ŬƚſƌĂŽĚďǇųĂƐŝħ7ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ͘KƉƌſĐǌƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĂŬŽŶŬƵƌƐƵŝƵŚŽŶŽƌŽǁĂŶŝĂ
ǌǁǇĐŝħǌĐſǁ͕ǁĐǌħƑĐŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũŽĚďǇųƐŝħǁǇũČƚŬŽǁǇŬŽŶĐĞƌƚƉŝŽƐĞŶĞŬŵƵƐŝĐĂůŽǁǇĐŚǁǁǇŬŽŶĂŶŝƵĂƌƚǇƐƚſǁdĞĂƚƌƵ
DƵǌǇĐǌŶĞŐŽZŽŵĂǌtĂƌƐǌĂǁǇ͘hƌŽĐǌǇƐƚŽƑđ͕ǌƵĚǌŝĂųĞŵƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁųĂĚǌůŽŬĂůŶǇĐŚ͕ŵĞĚŝſǁŝ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǌŐƌŽŵĂĚǌŝųĂƉŽŶĂĚ 500 osób, w tym przedstawicieli co najmniej 61ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘

3. Zachodniopomorski Lider NGO 2019
ǇųĂƚŽƉŝĞƌǁƐǌĂĞĚǇĐũĂŬŽŶŬƵƌƐƵŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČǌƚĞƌĞŶƵĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽ͘t
ƌĂŵĂĐŚŬŽŶŬƵƌƐƵŵŽǏŶĂďǇųŽƉƌǌĞƐǇųĂđǌŐųŽƐǌĞŶŝĂǁũĞĚŶĞũǌƚƌǌĞĐŚŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͗>ŝĚĞƌE'K͕DĂųǇ>ŝĚĞƌE'K;ƉŽĚŵŝŽƚǇ
ǌŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĚŽ10.000ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁͿŽƌĂǌĞďŝƵƚE'K;ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŶŽǁŽƉŽǁƐƚĂųĞͿ͘
tƐƵŵŝĞǁƉųǇŶħųŽ44ǌŐųŽƐǌĞŷŽĚ39 organizacji.
'ĂůĂƌŽǌƐƚƌǌǇŐĂũČĐĂŬŽŶŬƵƌƐŽĚďǇųĂƐŝħ23ůŝƐƚŽƉĂĚĂǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͘tǌŝħųǇǁŶŝĞũƵĚǌŝĂų
63ŽƐŽďǇƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐĞƉŽŶĂĚ30ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌƚĞƌĞŶƵWŽŵŽƌǌĂĂĐŚŽĚŶŝĞŐŽ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞƵƌǌħĚſǁǌƚĞƌĞŶƵ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͕hƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ
ŝǌĞƐƉŽųſǁĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚƉƌǌǇhƌǌħĚǌŝĞ͘
tƚƌĂŬĐŝĞ'ĂůŝĚŽŬŽŶĂŶŽƵƌŽĐǌǇƐƚĞŐŽƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĂ//ĞĚǇĐũŝ<ŽŶŬƵƌƐƵ͖ŽĚďǇųĂƐŝħƌſǁŶŝĞǏĚĞďĂƚĂƉŽƑǁŝħĐŽŶĂŬŝĞƌƵŶŬŽŵ
ƌŽǌǁŽũƵ///ƐĞŬƚŽƌĂŽƌĂǌŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇǁƐƉĂƌĐŝĂŶĂũĞŐŽƌǌĞĐǌŽƌĂǌǁǇŬųĂĚǌƚĞŵĂƚǇŬŝĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐƵ͘ĂųĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞƌŽǌƉŽĐǌħųŽ
ƐŝħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵƑŶŝĂĚĂŶŝĞŵ͘

4. Akademia Liderów Partycypacji
W roku 2019ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶŽƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬƚſƌǇƌŽǌƉŽĐǌČųƐŝħǁ 2017 r.
Druk: NIW-CRSO

4

;ǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌĞǁŝČǌŬŝĞŵWƌĂĐŽĚĂǁĐſǁWŽŵŽƌǌĂĂĐŚŽĚŶŝĞŐŽͿ͘
W roku 2019 zrealizowano 15ƐǌŬŽůĞŷĚůĂ5ŐƌƵƉƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝͬĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘tǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂųďůŝƐŬŽ 100
ŽƐſď͘dĞŵĂƚǇŬĂĚůĂŬĂǏĚĞũŐƌƵƉǇďǇųĂǌďůŝǏŽŶĂŝŽďĞũŵŽǁĂųĂŵ͘ŝŶ͗͘ďƵĚŽǁĂŶŝĞƌĞůĂĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČ͖ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŶĂƌǌħĚǌŝĚŝĂůŽŐƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͖ǁŝǌĞƌƵŶĞŬŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ͖ƉƌĂǁŽƉŽĚĂƚŬŽǁĞ͕ƉƌĂǁŽ
pracy.
KďŽŬƐǌŬŽůĞŷǁŬǁŝĞƚŶŝƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂǌŽƐƚĂųĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂƉŽĚƐƵŵŽǁƵũČĐĂƉƌŽũĞŬƚũĂŬŽĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵ
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘KĚďǇųŽƐŝħŽŶŽǁĚŶŝĂĐŚ
12-13ŬǁŝĞƚŶŝĂǁ<ŽųŽďƌǌĞŐƵŝǌŐƌŽŵĂĚǌŝųŽ 109ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁŝƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌĞŬǌĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͘

5͘ǌŝĂųĂŶŝĂǁǌŵĂĐŶŝĂũČĐĞŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƐĞŬƚŽƌƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ
WƌŽũĞŬƚƌŽǌƉŽĐǌħƚǇǁ2018ƌ͘EĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂǁ2019 roku:
ͻfunkcjonowanie strony www dla organizacji;
ͻŬŽŶƚǇŶƵĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƉƌŽŵŽĐũČŝĚĞŝƐǇƐƚĞŵƵŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũŝŽƌĂǌ
z przekazywaniem tabliczek do organizacji;
ͻŵĞĚŝĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞ͗ŐƌƵƉĂŵĞĚŝĂůŶĂŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĂũĞĚŶČĂŬĐũħǌ 2018ƌ͘;ŬĂŵƉĂŶŝĂΗǌŝĂųĂŵƐƉŽųĞĐǌŶŝĞΗͿŽƌĂǌƉƌŽǁĂĚǌČĐ3
nowe kampanie: ͣǌŝĂųĂŵǁE'K͟;ƉƌǌǇƉŝŶŬŝĚůĂǌĂƌǌČĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ͕ ͣtƐƉſůŶŝĞŬƐǌƚĂųƚƵũĞŵǇƉƌǌĞƐƚƌǌĞŷŵŝĞũƐŬČΗ;ƐƉŽƚŬĂŶŝĂ
ĚǇƐŬƵƐǇũŶĞ͕ƐŽŶĚǇǁƑƌſĚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁͿŽƌĂǌŬĂŵƉĂŶŝħƉƌŽŵƵũČĐČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ;ƚĞůĞĚǇƐŬ͕ƐƉŽƚĨŝůŵŽǁǇǌǏǇĐǌĞŶŝĂŵŝŽĚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽƌĂǌƉŽŬĂǌĨŽƚŽŐƌĂĨŝŝƉŽŬĂǌƵũČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐĞŬƚŽƌĂǁ 2019 r.);
ͻƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŽE'KǁƑƌſĚƐƚƵĚĞŶƚſǁ͗ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂƐƚƵĚĞŶƚſǁʹ6ƐƉŽƚŬĂŷĚůĂ171 osób);
ͻƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂĐǌǇƚĞůŶŝĂƉƌǌǇŬĂǁŝĞ͗ƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞŵŝĞƐǌŬĂŷĐŽŵƉƵďůŝŬĂĐũŝŝŬƐŝČǏĞŬǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƚĞŵĂƚǇŬČŽďǇǁĂƚĞůƐŬČŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČǁ5ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŬĂǁŝĂƌŶŝĂĐŚ͖
ͻ^ƉŽƚŬĂŶŝĂƐČƐŝĞĚǌŬŝĞ͗ŬŽŶƚǇŶƵĂĐũĂƐƉŽƚŬĂŷǌ 2018 roku; zorganizowano 6ŬŽůĞũŶǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷǌƵĚǌŝĂųĞŵƉŽŶĂĚ100 osób;
ͻKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĨŝůŵŽǁĞ͗ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞǌŽƐƚĂųǇ4 kolejne seanse: ͣMit Pruitt-Igoe͕ͣ͟La Comuna 9͘KĚǌǇƐŬƵũČĐ
Miasto͕ͣ͟Pixadores͟oraz ͣDuch Bauhausu͘͟tǌŝħųŽ
ǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂų117 osób;
ͻǌĞƐƉſųƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĚǌŝĂųĂŶŝĂƌŽǌƉŽĐǌħƚĞǁƉŽƉƌǌĞĚŶŝŵƌŽŬƵ͗ŽƌŐĂŶŝǌƵũČĐƐƉŽƚŬĂŶŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŝĚŽƌĂĚǌƚǁŽ; 45
godzin dla 35 organizacji);
ͻ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞ&ŽƌƵŵE'K͗4-dniowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym
ŝŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇŵ͕ƉŝĞƌǁƐǌĞƚĞŐŽƚǇƉƵĚůĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘tĐŝČŐƵ 4ĚŶŝŽĚďǇųŽƐŝħ30ŐŽĚǌŝŶǌĂũħđǁƌſǏŶǇĐŚĨŽƌŵĂĐŚ͗
ƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ŶŝĞĨŽƌŵĂůŶǇĐŚƌŽǌŵſǁ͕ĚĞďĂƚ͕ƉŽŬĂǌſǁĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬ͖ǁǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂųųČĐǌŶŝĞ100 osób.

6͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ&ĞƐƚŝǁĂůKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
W 2019ƌŽŬƵũƵǏƉŽƌĂǌ6 zorganizowano Festiwal ʹƉůĞŶĞƌŽǁČŝŵƉƌĞǌħƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐČƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħĚŽƌŽďŬƵŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ůŽŬĂůŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁũĞĚŶǇŵŵŝĞũƐĐƵŝĐǌĂƐŝĞ͘WŽĚĐǌĂƐ&ĞƐƚŝǁĂůƵǌŽƐƚĂųǇǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƐƚŽŝƐŬĂ
wystawiennicze dla organizacji, 2ƐĐĞŶǇǌŶĂŐųŽƑŶŝĞŶŝĞŵĚůĂƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚ͕ƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚŝŝŶ͘;ƑƉŝĞǁǇ͕ƚĂŷĐĞ͕
pokazy sztuk walki itp.).
EĂũǁŝħŬƐǌĞĂƚƌĂŬĐũĞ&ĞƐƚŝǁĂůƵ͗ƉŽŬĂǌŬƵůŝŶĂƌŶǇŝǁĂƌƐǌƚĂƚǇ'ƌǌĞŐŽƌǌĂBĂƉĂŶŽǁƐŬŝĞŐŽ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƐƉĞƌƐĞŶWŽůƐŬĂ͕ĂŬĐũĂ
ŬƌǁŝŽĚĂǁƐƚǁĂ͕ƑĐŝĂŶŬĂǁƐƉŝŶĂĐǌŬŽǁĂ͕ŵĂůŽǁĂŶŝĞŶĂǏǇǁŽŽďƌĂǌƵŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŝŬſǁ;ƵŬŝŶͿ͕ŐŝŐĂŶƚǇĐǌŶĞƉŝųŬĂƌǌǇŬŝ͕
ƐƚƌĞĨĂDųŽĚǌŝĞǏǇ<ŽƐǌĂůŝŶ2.0, zabytkowe pojazdy, loterie fantowe i charytatywne kiermasze.
BČĐǌŶŝĞǁ&ĞƐƚŝǁĂůƵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂųƉŽŶĂĚ 60ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ǌĐǌĞŐŽ
10ǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųŽǌWƌĂĐŽǁŶŝČŶĂĞƚĂƉŝĞƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŷ͘

7͘ǌŝĂųĂŶŝĂĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŶĂƚĞƌĞŶŝĞǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
KƉƌſĐǌƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƵƐųƵŐĚůĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŽŶĞďǇųǇ
ƌſǁŶŝĞǏǁĐĂųǇŵǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ͘
Udzielono 32,5 godzin doradztwa z tematyki: tworzenie nowych organizacji i rejestracji
ǁ<Z^͕ŬǁĞƐƚŝĞĨŽƌŵĂůŶŽͲƉƌĂǁŶǇĐŚǁǌĂƌǌČĚǌĂŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ƉŝƐĂŶŝĞǁŶŝŽƐŬſǁ
ŽĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ͕ŝŝŶ͘ĚŽƌĂĚǌƚǁĂƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽ20 podmiotów z terenu województwa.
Opracowano i opublikowano na www 3ƚĞŬƐƚǇŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞ
ǌĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘ŽƚǇĐǌǇųǇŽŶĞ͗ĂŬƚƵĂůŶǇĐŚŬŽŶŬƵƌƐſǁŝǌĂƐĂĚƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁ͖ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽ 1% i
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌĂǌƚǁŽƌǌĞŶŝĂŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂƉƌŽũĞŬƚĂŵŝ͘
Przeprowadzono spotkania animacyjne i szkolenia w 5ƐĂŵŽƌǌČĚĂĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ʹ_ǁŝĚǁŝŶ͕ǌĂƉůŝŶĞŬ͕<ŽųďĂƐŬŽǁŽ͕DǇƑůŝďſƌǌ
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;ƉŽǁŝĂƚͿŝ'ƌǇĨŝŶŽ͘BČĐǌŶŝĞǁǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂų 86ŽƐſďƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǇĐŚ63ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ͘

//͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵ
t^WMBWZD/%z^<dKZKt
1͘ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'K
W dniach 9-10ŵĂũĂǁ<ŽųŽďƌǌĞŐƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽy///ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌ^ĂŵŽƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽͿ͘
WŽĚĐǌĂƐ&ŽƌƵŵŽĚďǇųŽƐŝħƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĞŬŽŶŬƵƌƐƵDĂƌƐǌĂųŬĂtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽŶĂ ͣ^ĂŵŽƌǌČĚŽǁĞŐŽ
>ŝĚĞƌĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌE'K2019͘͟ZŽǌŵĂǁŝĂŶŽƌſǁŶŝĞǏŽũĂǁŶŽƑĐŝ͕ŶŽǁǇĐŚǁǌŽƌĂĐŚŽĨĞƌƚ͕ĂŬƚƵĂůŶǇĐŚǁǇǌǁĂŶŝĂĐŚ
ŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚďƵĚŽǁĂŶŝĂƌĞůĂĐũŝƐĂŵŽƌǌČĚƵǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝ͘
t&ŽƌƵŵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų69 uczestników ʹƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞŬƐĂŵŽƌǌČĚſǁ
z terenu Pomorza Zachodniego.

2͘hĚǌŝĂųǁĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
ŬƚǇǁŶŽƑđƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũǁǌĞƐƉŽųĂĐŚƌŽďŽĐǌǇĐŚŝĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
województwa:
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬĂZĂĚĂǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕
ͻ'ŵŝŶŶĂZĂĚĂǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͕
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝ<ŽŵŝƚĞƚZŽǌǁŽũƵŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵͣDŝĞũƐŬŝĞŐŽƉƌŽŐƌĂŵƵǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŶĂůĂƚĂ2018-2022͟(Koszalin),
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ǁĚƌĂǏĂŶŝĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵŝĞǁĂůƵĂĐũŝ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂWƌŽďůĞŵſǁ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚDŝĂƐƚĂ<ŽƐǌĂůŝŶŶĂůĂƚĂ 20162020.

3͘^ǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝƵƌǌħĚſǁ
WƌĂĐŽǁŶŝĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂǁ8ƐĂŵŽƌǌČĚĂĐŚǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ;<ŽƐǌĂůŝŶ͕ĂƌųŽǁŽ͕<ŽųŽďƌǌĞŐ͕ĂƌǁŝĐĞ͕ĂŶŝĞ͕ŽďŽůŝĐĞ͕
'ŽůĐǌĞǁŽ͕WŽųĐǌǇŶͲĚƌſũͿŽĚƉųĂƚŶĞƐǌŬŽůĞŶŝĂ
ǌǌĂŬƌĞƐƵŶŽǁǇĐŚǁǌŽƌſǁŽĨĞƌƚ͕ƵŵſǁŝƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷǌƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͗

///͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵ
PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
1. Akademia Liderów III Wieku
WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĞŵŝĂųŽŶĂĐĞůƵĂŬƚǇǁŝǌĂĐũħǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚƐĞŶŝŽƌſǁŝƐƚĂŶŽǁŝųŬŽŶƚǇŶƵĂĐũħĚǌŝĂųĂŷƉŽĚĞũŵŽǁĂŶǇĐŚǁ
ƉŽƉƌǌĞĚŶŝĐŚůĂƚĂĐŚƉƌǌĞǌWƌĂĐŽǁŶŝħŶĂƌǌĞĐǌƌĂĚƐĞŶŝŽƌſǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐĞŶŝŽƌĂůŶǇĐŚ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŽĚďǇųǇƐŝħ͗
ͻAkademia Liderów III Wieku: cykl 3 zjazdów dla 10 osób: ͣJa jako lider͕͟czyli rozwój kompetencji osobistych i przywódczych
ŽƌĂǌǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝůŝĚĞƌƐŬŝĞũ͖ ͣDſũǌĞƐƉſų͕͟ĐǌǇůŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝďƵĚŽǁĂŶŝĂǌĞƐƉŽųƵƐŬƵƉŝŽŶĞŐŽǁŽŬſųǁƐƉſůŶĞŐŽĐĞůƵ
i ͣMoje otoczenie͕͟ĐǌǇůŝďƵĚŽǁĂŶŝĞŝƵƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƚŽĐǌĞŶŝĞŵ͖
ͻƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞŵŬĂĚĞŵŝŝďǇųŽƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝǁĚƌĂǏĂŶŝĞŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚƉůĂŶſǁƌŽǌǁŽũƵ>ŝĚĞƌſǁŝ>ŝĚĞƌĞŬ͕ƉƌǌǇǁƐƉĂƌĐŝƵ
merytorycznych ze strony kadry Pracowni;
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵZĂĚ^ĞŶŝŽƌſǁ͗ĐǌǁĂƌƚĞƚĞŐŽƚǇƉƵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŽĚďǇųŽƐŝħ
w dniach 23-25ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂǁ<ŽųŽďƌǌĞŐƵ͘tǌŝħųŽǁŶŝŵƵĚǌŝĂų 60 osób ʹprzedstawiciele/lki 19 Rad Seniorów z Pomorza
ĂĐŚŽĚŶŝĞŐŽ͘&ŽƌƵŵƐųƵǏǇųŽǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝƵŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝŝƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝĐǌųŽŶŬſǁZĂĚ^ĞŶŝŽƌſǁŽƌĂǌƐƚǁŽƌǌĞŶŝƵŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ
ƉŽǌŶĂŶŝĂƐŝħŝǁǇŵŝĂŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷ͘tƌĂŵĂĐŚŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŽĚďǇǁĂųǇƐŝħƉƌĞůĞŬĐũĞ͕ǁǇŬųĂĚǇ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇ͕ƉĂŶĞůĞĚǇƐŬƵƐǇũŶĞŽƌĂǌ
animacje wieczorne.

2͘<ŽƌƉƵƐ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ
WƌĂĐŽǁŶŝĂũĂŬŽƉĂƌƚŶĞƌůŽŬĂůŶǇƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǁƐƉſůŶŝĞǌĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵWK>/d^ǌĞ^ǌĐǌĞĐŝŶĂƉƌŽũĞŬƚŵĂũČĐǇŶĂĐĞůƵ
ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞŝƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽŶĂWŽŵŽƌǌƵĂĐŚŽĚŶŝŵ͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇǁŝĞůŽƚŽƌŽǁŽ
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ŝŽďĞũŵŽǁĂųǇŵ͘ŝŶ͗͘
ͻwsparcie dla wolontariuszy (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne, dofinansowanie akcji podejmowanych przez
wolontariuszy),
ͻedukacja koordynatorów wolontariatu w organizacjach (szkolenia i poradnictwo),
ͻƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝͬĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝũĂŬŽƉƌǌǇƐǌųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌſǁǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕
ͻƉŽǁŽųĂŶŝĞůŽŬĂůŶĞũŬŽĂůŝĐũŝŝǁĚƌŽǏĞŶŝĞũĞũƉƌŽũĞŬƚƵ;ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁŐƌƵĚŶŝƵƵƌŽĐǌǇƐƚĞũŐĂůŝǌŽŬĂǌũŝDŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞŐŽŶŝĂ
Wolontariusza).
ǌŝĂųĂŶŝĂďħĚČŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶĞǁƌŽŬƵ2020.

3͘tĚƌĂǏĂŶŝĞ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ2020
tŽŬƌĞƐŝĞŵĂƌǌĞĐͲůŝƐƚŽƉĂĚWƌĂĐŽǁŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųĂǌhƌǌħĚĞŵDŝĞũƐŬŝŵǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞƉƌǌǇǁĚƌĂǏĂŶŝƵŬŽůĞũŶĞũĞĚǇĐũŝ<K͘
ĂĚĂŶŝĂWƌĂĐŽǁŶŝŽďũħųǇŵ͘ŝŶ͗͘
ͻewaluacja poprzedniej edycji KBO,
ͻĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũĂǌĂųŽǏĞŷƵĚǏĞƚƵŝƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƵĐŚǁĂųǇǁƐƉƌĂǁŝĞ<K͕
ͻprzeprowadzenie 6ƐƉŽƚŬĂŷƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂũČĐǇĐŚǌĂųŽǏĞŶŝĂ<K͕
ͻpomoc merytoryczna dla autorów projektów na etapie ich tworzenia,
ͻprzeprowadzenie 11ƐƉŽƚŬĂŷǁǇďŽƌĐǌǇĐŚŶĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƐŝĞĚůĂĐŚ͕
ͻorganizacja 3ƐƉŽƚŬĂŷƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚƉƌŽũĞŬƚǇƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ͘

4͘tĚƌĂǏĂŶŝĞƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽǁ^ǌĐǌĞĐŝŶŬƵ
WƌĂĐŽǁŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂųĂDŝĂƐƚŽ^ǌĐǌĞĐŝŶĞŬǁƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵŝǁĚƌĂǏĂŶŝƵƉŝĞƌǁƐǌĞũĞĚǇĐũŝƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ;ŽĚŵĂƌĐĂĚŽ
ǁƌǌĞƑŶŝĂͿ͘tƌĂŵĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͗
ͻŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽǌĂųŽǏĞŶŝĂƵĚǏĞƚƵ͕
ͻƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐƉŽƚŬĂŷŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂZĂĚŶǇĐŚŽƌĂǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ͕
ͻpomoc merytoryczna dla autorów projektów na etapie ich tworzenia,
ͻwsparcie merytoryczne w procesie komunikacji z otoczeniem,
ͻƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĞǁĂůƵĂĐũŝĐĂųĞŐŽƉƌŽĐĞƐƵ͘

5͘tĚƌĂǏĂŶŝĞƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽǁtĂųĐǌƵ
WƌĂĐŽǁŶŝĂŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĂǁƐƉſųƉƌĂĐħǌ'ŵŝŶČDŝĞũƐŬČtĂųĐǌƉƌǌǇǁĚƌĂǏĂŶŝƵƵĚǏĞƚƵ;ƌŽǌƉŽĐǌħƚČǁ 2018ƌ͘Ϳ͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǁ
2019ƌ͘ŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũħǌĂƐĂĚƵĚǏĞƚƵʹƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵƵĐŚǁĂųǇ͕
ͻǁƐƉĂƌĐŝĞĚŽƌĂĚĐǌĞĚůĂĂƵƚŽƌſǁƉŽŵǇƐųſǁŶĂĞƚĂƉŝĞƐŬųĂĚĂŶŝĂǁŶŝŽƐŬſǁ͕
ͻǁƐƉĂƌĐŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞhƌǌħĚƵǁƉƌŽĐĞƐŝĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝ͘

/s͘WŽǌŽƐƚĂųĂĂŬƚǇǁŶŽƑđWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
1. VI Forum Praktyków Partycypacji
Przedstawiciele Pracowni (2ŽƐ͘ͿǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ŬƚſƌĂŵŝĂųĂŵŝĞũƐĐĞǁdƌſũŵŝĞƑĐŝĞǁĐǌĞƌǁĐƵ 2019 r.
DŝĞůŝŽŬĂǌũħǌĂƉŽǌŶĂđƐŝħǌŶĂũŶŽǁƐǌǇŵŝŶĂƌǌħĚǌŝĂŵŝǁƉĂƌƚǇĐǇƉĂĐũŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ǁǇŵŝĞŶŝđĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǌŝŶŶǇŵŝ
praktykami z kraju.

2͘ǌųŽŶŬŽƐƚǁŽǁĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞũ&ĞĚĞƌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
WƌĂĐŽǁŶŝĂďǇųĂũĞĚŶǇŵǌƉŽĚŵŝŽƚſǁǌĂŬųĂĚĂũČĐǇĐŚ&ĞĚĞƌĂĐũħ 6ůĂƚƚĞŵƵ͘tĐŝČŐƵ2019ƌŽŬƵũĞũĂŬƚǇǁŶŽƑđǁƌĂŵĂĐŚ&ĞĚĞƌĂĐũŝ
ŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻƵĚǌŝĂųǁ2ͲĚŶŝŽǁǇŵtĂůŶǇŵŐƌŽŵĂĚǌĞŶŝƵĐǌųŽŶŬſǁ&W;ĐǌĞƌǁŝĞĐͿ͕
ͻƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁŽǁƉƌĂĐĂĐŚǌĂƌǌČĚƵ&ĞĚĞƌĂĐũŝ;ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůWƌĂĐŽǁŶŝǁĐŚŽĚǌŝǁƐŬųĂĚǌĂƌǌČĚƵ&ĞĚĞƌĂĐũŝͿ͕
ͻĂŬƚǇǁŶŽƑđǁŵĂŝůŽǁĞũŐƌƵƉŝĞĚǇƐŬƵƐǇũŶĞũĐǌųŽŶŬſǁ&W͕ŵ͘ŝŶ͗͘ǌĂƉƌĂƐǌĂŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚĚŽƵĚǌŝĂųƵǁ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁĂĐŚ///ƐĞŬƚŽƌĂ͕ƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŽƉŝŶŝŝŝŵŽďŝůŝǌŽǁĂŶŝĞĚŽƵĚǌŝĂųƵǁŬŽŶƐƵůƚĂĐũĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
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3. Wizyta studyjna dla Liderów PAFW
tŬǁŝĞƚŶŝƵWƌĂĐŽǁŶŝĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųĂ3ͲĚŶŝŽǁČǁŝǌǇƚħƐƚƵĚǇũŶČĚůĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁ
ŝƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌĞŬ^ǌŬŽųǇ>ŝĚĞƌſǁWŽůƐŬŽͲŵĞƌǇŬĂŷƐŬŝĞũ&ƵŶĚĂĐũŝtŽůŶŽƑĐŝ͘
tŝǌǇƚĂ͕ǌĂƚǇƚƵųŽǁĂŶĂͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂŽƉŽǁŝĞƑđŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƚǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇũĞǁƐƉŝĞƌĂũČ ͕͟ƉŽŬĂǌǇǁĂųĂŶĂũďĂƌĚǌŝĞũ
ĂŬƚǇǁŶĞŝŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌĞŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ͘WƌǌǇďůŝǏǇůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌĂĐŽǁŶŝŝũĞũǁƐƉſųƉƌĂĐħǌDŝĂƐƚĞŵ<ŽƐǌĂůŝŶ͘

4͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĞŵĚƐ͘DųŽĚǌŝĞǏǇ
tƌĂŵĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌǁǇĚǌŝĂųĞŵhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽWƌĂĐŽǁŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂƐƉŽƚŬĂŶŝĂǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁĞĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŽƌĂǌ
ƉĂŶĞůĞĚǇƐŬƵƐǇũŶĞǌƵĚǌŝĂųĞŵƐĂŵŽƌǌČĚŽǁĐſǁǌƚĞŵĂƚǇŬŝĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ƉƌĂǁŝǁŽůŶŽƑĐŝǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚǌŬŽŶƐƚǇƚƵĐũŝ͕
tolerancji i poszanowania praw innych.
Zorganizowano 3ƐƉŽƚŬĂŶŝĂĚůĂƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſųǁŝĂųŽŐĂƌĚǌŝĞ͕<ŽųŽďƌǌĞŐƵŝtĂųĐǌƵ͘

5͘WŽŵĂƌĂŷĐǌŽǁĂƌƵǏǇŶĂ
W 2019ƌŽŬƵŐƌƵƉĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚǌWƌĂĐŽǁŶŝČǌĂĐǌħųĂƐŝħŬŽŶƐŽůŝĚŽǁĂđ͕ŝŶƚĞŐƌŽǁĂđŝƉůĂŶŽǁĂđƉƌǌǇƐǌųĞ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂũĂŬŽǌĞƐƉſų͘<ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌĞŵƌƵǏǇŶǇŝĐĂųĞũƐĨĞƌǇǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵǁWƌĂĐŽǁŶŝǌŽƐƚĂų<ƌǌǇƐǌƚŽĨƌǇųĂ͘
KƉƌſĐǌĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŝǁƐƉĂƌĐŝĂǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĚǁſĐŚŶĂũǁŝħŬƐǌǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷǁĐŝČŐƵƌŽŬƵ;&ĞƐƚŝǁĂůKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽƌĂǌ'ĂůĂǌŽŬĂǌũŝ
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿƌƵǏǇŶĂƐƉŽƚŬĂųĂƐŝħǁŐƌƵĚŶŝƵŶĂ 2-dniowym spotkaniu integracyjnym,
ƉŽųČĐǌŽŶǇŵ
ǌǁĂƌƐǌƚĂƚĂŵŝŝƉůĂŶŽǁĂŶŝĞŵǁƐƉſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

3800

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

Osoby prawne

400

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
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Lp.

1

2

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

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

prowadzenie centrum organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ;ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝKWŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝ
KWͿͬͬĚŽƌĂĚǌƚǁŽͬͬƐǌŬŽůĞŶŝĂͬͬƵƐųƵŐŝ
ŬƐŝħŐŽǁĞͬͬďŝďůŝŽƚĞŬĂŝĐǌǇƚĞůŶŝĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂ
oraz czytelnie obywatelskie // animowanie
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝͬͬ
promowanie wizerunku III sektora (m.in.:
94.99.Z
ŬŽŶŬƵƌƐǇŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČ
na szczeblu Koszalina i województwa) //
ŝŶƚĞŐƌĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂďƵĚƵũČĐĞ
ƌĞůĂĐũĞŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ;ŵ͘ŝŶ͗͘ƐƉŽƚŬĂŶŝĂ
ƐČƐŝĞĚǌŬŝĞ͕&ĞƐƚŝǁĂůKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕
'ĂůĂǌŽŬĂǌũŝ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ

ĂŶŝŵŽǁĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚſǁƐǌĐǌĞďůĂ
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝͬͬ
ǁƐƉĂƌĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌĞƐƉŽųſǁĚŝĂůŽŐƵ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ;ƌĂĚǇƐĞŶŝŽƌſǁ͕ƌĂĚǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽͿͬͬĞĚƵŬĂĐũĂŝŝŶƚĞŐƌĂĐũĂ
85.59.B
ŽƐſďǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƐƉſųƉƌĂĐČǌ///ƐĞŬƚŽƌĞŵ
ǁƵƌǌħĚĂĐŚ;ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵ
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'KͿͬͬĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁĚŽĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌƐǁŽũĞŐŽ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂůŽŬĂůŶĞŐŽͲƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌŽǌŵſǁǌ
ǁųĂĚǌĂŵŝ͕ƵĚǌŝĂųǁŬŽŶƐƵůƚĂĐũĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Druk: NIW-CRSO
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

1

ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂ
przedstawicieli/przedstawicielek organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƵƌǌħĚſǁǌǌĂŬƌĞƐƵ
ŶŽǁǇĐŚǁǌŽƌſǁŽĨĞƌƚ͕ƵŵſǁŝƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷ
oraz zasad prowadzenia wzajemnej
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ;ǁŽƉĂƌĐŝƵŽƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ<ŽŵŝƚĞƚƵĚŽƐƉƌĂǁ
94.99.Z
wymienionych w art. 3 ust. 3, w WŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌĂǌǌĂƉŝƐſǁDŽĚĞůƵ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿ͘^ǌŬŽůĞŶŝĂ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁϴƐĂŵŽƌǌČĚĂĐŚ
województwa zachodniopomorskiego
;<ŽƐǌĂůŝŶ͕ĂƌųŽǁŽ͕<ŽųŽďƌǌĞŐ͕ĂƌǁŝĐĞ͕
ĂŶŝĞ͕ŽďŽůŝĐĞ͕'ŽůĐǌĞǁŽ͕WŽųĐǌǇŶͲĚƌſũͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

2

ǁĚƌĂǏĂŶŝĞƉƌŽĐĞƐƵďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
w trzech gminach województwa
zachodniopomorskiego (Koszalin,
^ǌĐǌĞĐŝŶĞŬ͕tĂųĐǌͿ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƐƉŽƚŬĂŷ͕ĚŽƌĂĚǌƚǁĂĚůĂ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝǁųĂĚǌ
lokalnych z zakresu zasad konsultacji
85.59.B
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕
ĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽ͕
ƉƌŽĐĞĚƵƌďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕ĚŽďƌǇĐŚ
ƉƌĂŬƚǇŬŝƉŽŵǇƐųſǁǌŐųĂƐǌĂŶǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚ
KͿ͘tƐƉſųƚǁŽƌǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌK͕
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŝ
ĞǁĂůƵĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂ
ƌŽǌǁſũǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
lokalnych

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

Druk: NIW-CRSO

ϲϯϲϭϴϮ͕ϲϳǌų
ϱϳϵϬϯϮ͕ϲϳǌų
ϱϳϭϱϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϳϳϲ͕ϲϬǌų
ϲϮϰϮϰϵ͕ϭϭǌų
ϭϱϳϯϯϳ͕ϱϰǌų
Ϯϵϯϰϲ͕ϳϴǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϭϱϮϳϰϵ͕Ϯϱǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯϴϰϴϭϱ͕ϱϰǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϳϱϱϲ͕ϵϲǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϳϱϱϲ͕ϵϲǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϯϲϬϬ͕ϬϬǌų

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

ϱϲϰ͕ϯϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϲϯϯϰϵϳ͕Ϯϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱϳϲϯϰϳ͕Ϯϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱϳϭϱϬ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϯϲϴϱ͕ϰϮǌų

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.

Druk: NIW-CRSO

12

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

3,67 etatów

19 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
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

18 osób

6 osób
12 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)
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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
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

Z\QDJURG]HQLHZSNWGRW\F]\Z\SáDW\ZMHGQ\P
PLHVLąFX]DG]LDáDQLD]W\WXáXXPRZ\RSUDFĊRUD]
NLONXPLHVLĊF]Q\FKG]LDáDĔ]W\WXáXXPRZ\]OHFHQLD

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania
1 Prowadzenie Centrum
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
w Koszalinie 2019-2021

Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇ
Gmina Miasto Koszalin
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚ
organizacji
2. Rozwój systemu wsparcia
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂůŶĞŐŽŵųŽĚǇĐŚ
organizacji
3͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
4͘tǌƌŽƐƚƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŝǁŝĞĚǌǇ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ<ŽƐǌĂůŝŶĂŶĂ
ƚĞŵĂƚƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ

Kwota
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
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2 Festiwal Organizacji
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚϮϬϭϵ

1͘tǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
Gmina Miasto Koszalin
ŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũŶĂůŝŶŝŝƐĂŵŽƌǌČĚ
ʹŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ
2͘tųČĐǌĞŶŝĞƐĞŬƚŽƌĂ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽǁǁĂǏŶĞ
wydarzenia lokalne
3. Promocja dorobku organizacji
ǁƑƌſĚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŝ
przedstawicieli innych sektorów
;ƐĂŵŽƌǌČĚ͕ďŝǌŶĞƐͿ
4. Poprawa integracji i
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
organizacjami, budowanie
ǁƐƉſůŶĞũƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ

3 ǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚϮϬϭϵ

1͘ZŽǌǁſũƉŽƚĞŶĐũĂųƵƐĞŬƚŽƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝ
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵũĂŬŽƑĐŝ
ĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŶĂƐǌĐǌĞďůƵ
lokalnym
2. Budowanie wspólnej
ƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽ///
ƐĞŬƚŽƌĂŝƌŽǌǁſũƌĞůĂĐũŝŵŝħĚǌǇ
ƐƉŽųĞĐǌŶŝŬĂŵŝ
3͘WŽĚŬƌĞƑůĂŶŝĞŝĚŽĐĞŶŝĂŶŝĞ
ǁŬųĂĚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁƌŽǌǁſũ
Miasta
4. Wzmacnianie wizerunku,
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝ͕ĂƚƌĂŬĐǇũŶŽƑĐŝ
ƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚƵƐųƵŐƉƌǌĞǌ
organizacje

4 Wspierajmy
zachodniopomorskie NGO

1͘WŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝĚǌŝĂųĂŶŝĂ
Województwo Zachodniopomorskie
organizacji z terenu
województwa 2͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
poziomu integracji
zachodniopomorskiego sektora
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ3.
Wzmocnienie poziomu
ƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŝǌĚŽůŶŽƑĐŝ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬůŽŬĂůŶǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
tworzenia
ƉƌŽũĞŬƚſǁŽƌĂǌŶĂƌǌħĚǌŝ
ĞĨĞŬƚǇǁŶĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

5 Zachodniopomorskie Forum 1͘WŽƉƌĂǁĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝ
Województwo Zachodniopomorskie
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'K
ĚǌŝĂųĂŷWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘
2019
NGO poprzez zapewnienie
ĚŽƐƚħƉƵĚŽĂŬƚƵĂůŶĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
ǁĂǏŶĞũĚůĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ///ƐĞŬƚŽƌĞŵ
2͘ĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞƉųĂƐǌĐǌǇǌŶǇĚŽ
ǁǇŵŝĂŶǇŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ƉŽŐůČĚſǁŝ
ǁŶŝŽƐŬſǁŵŝħĚǌǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝ
Forum
3. Poprawa stopnia integracji i
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬĂŵŝ
4͘ZŽǌǁſũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũƐĂŵŽƌǌČĚſǁǌ
terenu województwa z
organizacjami

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO

Gmina Miasto Koszalin

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų
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6 Zachodniopomorski Lider
NGO edycja 2019

1. Budowanie wspólnej
Województwo Zachodniopomorskie
ƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝƐĞŬƚŽƌĂ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͕ĐŽŵŽǏĞ
ƉƌǌĞųŽǏǇđƐŝħŶĂǁǇǏƐǌČ
ĂŬƚǇǁŶŽƑđƐĞŬƚŽƌĂ
ǁĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚƉŽĚĐǌĂƐ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ^ĂŵŽƌǌČĚĞŵ
Województwa
Zachodniopomorskiego
2͘ZŽǌǁſũƉŽƚĞŶĐũĂųƵƐĞŬƚŽƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝ
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵũĂŬŽƑĐŝ
ĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚƉŽƉƌǌĞǌ
promowanie i docenianie
dobrych praktyk
3͘hƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞǁƑƌſĚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
zachodniopomorskiego wiedzy
o organizacjach

ϭϲϬϬϬ͕ϬϬǌų

7 >ŝĚĞƌǌǇǁƑƌſĚ^ĞŶŝŽƌſǁ

1͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
Województwo Zachodniopomorskie
zachodniopomorskich
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƐĞŶŝŽƌĂůŶǇĐŚŽ
znaczeniu partycypacji
obywatelskiej osób
starszych i konkretnych
ŬŽƌǌǇƑĐŝĂĐŚ
2͘tǌƌŽƐƚƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ͕
kompetencji i wiedzy
ĐǌųŽŶŬſǁͬĐǌųŽŶŬŝŷZĂĚ
Seniorów oraz organizacji
senioralnych
3͘WŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝŝ
ĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ
Rad Seniorów i organizacji
ƐĞŶŝŽƌĂůŶǇĐŚũĂŬŽŶĂƌǌħĚǌŝ
uczestnictwa
seniorów w tworzeniu lokalnych
polityk publicznych oraz
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ

ϭϬϮϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 tǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
zachodniopomorskich
ekspertów ds. stanowienia
prawa

Wzmacnianie kompetencji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
przedstawicieli/ek organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƉĂƌƚŶĞƌſǁ
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǌWŽŵŽƌǌĂ
Zachodniego w procesach
ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ĚŝĂůŽŐƵ
ǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČƉƵďůŝĐǌŶČ͕
tworzenia nowych regulacji
prawnych

ϭϴϲϲϴϰ͕ϬϬǌų

2 Wspólnie wzmacniamy
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝƐĞŬƚŽƌ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ

ϭ͘tǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
merytorycznego organizacji 2. ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Promocja wizerunku III sektora Obywatelskiego
ϯ͘/ŶƚĞŐƌĂĐũĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚ
organizacji

ϭϴϳϲϱϰ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

17

3 >ŝĚĞƌǌǇǁƑƌſĚƐĞŶŝŽƌſǁ

1͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
zachodniopomorskich
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƐĞŶŝŽƌĂůŶǇĐŚŽ
znaczeniu partycypacji
obywatelskiej osób
starszych i konkretnych
ŬŽƌǌǇƑĐŝĂĐŚ
2͘tǌƌŽƐƚƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ͕
kompetencji i wiedzy
ĐǌųŽŶŬſǁͬĐǌųŽŶŬŝŷZĂĚ
Seniorów oraz organizacji
senioralnych
3͘WŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝŝ
ĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ
Rad Seniorów i organizacji
ƐĞŶŝŽƌĂůŶǇĐŚũĂŬŽŶĂƌǌħĚǌŝ
uczestnictwa
seniorów w tworzeniu lokalnych
polityk publicznych oraz
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ

ϲϳϮϳϵ͕ϬϬǌų

4 Partnerstwo dla
Wolontariatu w programie
Η<ŽƌƉƵƐ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝͲ
Program Wspierania i
Rozwoju wolontariatu
ųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽŶĂ>ĂƚĂ
2018-2030"

1. Propagowanie idei
wolontariatu
ĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽϮ͘
tƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ƐǌŬſų͕
wolontariuszy i grup
nieformalnych w zakresie
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ

Ϯϵϴϴϭ͕ϬϬǌų

EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

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

Druk: NIW-CRSO
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5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

àXNDV]&LHĞOLĔVNL+DQQD:DOR

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2020-10-15
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
PRACOWNIA POZARZĄDOWA DWORCOWA 2 75-201 KOSZALIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie sa znane działania ograniczajace czas trwania jednostki.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres sprawozdania: od 01.01.2019 do 31.12.2019
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
Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalnosci.
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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje sie w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala sie wynik
finansoiwy i sporzadza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikajace były porównywalne. Organ zarządzajacy
poidjął decyzję, żerok kalendarzowy jest rokiem obrotowym oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok jest sporzadzane wg załącznika nr.6 w
Ustawie o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się wg. następujacych zasad:
Dla przedmiotów o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartościpoczątkowej do 2000,00zł odpisuje sie w miesiacu ich zakupu w koszty
działalnosci. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od kwoty 2000,00 lecz
nieprzekraczajacej kwoty 10000,00zł zalicza się do 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 niż 10.000,00zł sa
amortyzowane metodą liniową za pomoca stawek amortyzacyjnych stanowiacych załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia sie następująco:
Rzeczowe składniki aktywów wg cen nabycia,
Środki pieniężne wg wartości nominalnej,
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnosci,
Zobowiązania wypłaca sie w kwocie wymaganej zapłaty.

Data sporządzenia: 2020-03-10
Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Druk: NIW-CRSO

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
2019-01-01

2019-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

90 670,02

21 488,17

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

19,15

914,06

III.

Inwestycje krótkoterminowe

90 650,87

20 574,11

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

90 670,02

21 488,17

775,73

3 461,15

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

775,73

IV.

Zysk (strata) netto

775,73

2 685,42

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

89 894,29

18 027,02

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

18 027,02

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

89 894,29

0,00

PASYWA razem

90 670,02

21 488,17

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Hanna Walo

Monika Widocka,
àXNDV]&LHĞOLĔVNL
Hanna Walo

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

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

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

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

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

508 621,15

636 182,67

I.

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

478 471,15

579 032,67

II.

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

30 150,00

57 150,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

505 235,53

633 497,25

I.

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

475 085,53

576 347,25

II.

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

30 150,00

57 150,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

3 385,62

2 685,42

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

2 608,91

0,00

H.

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

776,71

2 685,42

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

0,98

0,00

M.

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

775,73

2 685,42

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

775,73

2 685,42

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Hanna Walo

Monika Widocka,
àXNDV]&LHĞOLĔVNL
Hanna Walo

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

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

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
Stowarzyszrenie nie posiada żadnych zobowiązań na dzień bilansowy z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczę oraz
zobowiązqań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Na dzień bilansowy pracownia Pozarządowa posiadała zobowiazania krótkookresowe w wysokości 18024,02zł, sa to niewykorzystane
dotacje do zwrotu do sponsorów.
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
Nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły operacje na majątku trwałym.
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
Prychody z działalności statutowej ogółem
w tym:
Przychody z działalności statut nieodpłatnej
w tym:
darowizny na działalność statutową
1% podatku otrzymany z Urzędu Skarbowego
Dotacje Urzędu Miasta Gminy Koszalin
Dotacje przek przez Urząd Marszałkowski woj.Zachodnpom.w Szczecinie
Dotacja przek przez Fundację Szkoła Liderów w Warszawie
Dotacje przek.przez Urząd Marszałkowski Woj Zach.pom. Regionaklny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
Dotacja w ram Progr.na rzecz ASOS na lata 2014-2020 przek przez MRPiPS w Warszawie
Dotacja na real Korpus Solidarności-Program Wspierania i Rozwoju Wolont.Długoterminowegona Lata 2018-2030 z NIWCRSO przek. przez Stow.POLITES w Szczecinie
Dotacja w ram Prog. FIO na lata 2014-2020 przek. przez NIW-CRSO w Warszawie
Dotacja w ramach Progr.Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2074-2020 współf. ze środ. EFS i BP przek. przez KPRM
w Warszawie POWER
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
w tym:
Śrrodki Urzedu Gminy Miasto Koszalin na realizację działań związanych z prowadzeniem Koszalinskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020
Środki Miasta i Urzedu Miasto Szczecinek na realizację działań związanych z prowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta
Szczecinek 2020
Środki Gminy Miejskiej Wałcz na realalizację działań związanych z prowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz
Środki Województwa Zachodniopomorskiego Sekretariat ds Młódzieży Woj.Zachodniopomorskiego w Szczecinie na real
cyklu spootkań "Demokracja w praktyce"
Środki Urzędu Gminy Miasta Koszalin na przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowych ofert umów i sprawozdań dla
prezdstawicieli NGO z terenu miasta Koszalin oraz przedstawicieli samorządu.
Środki Urzędu Miasta Darłowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowych ofert umów i sprawozdań dla prezdstawicieli
NGO z terenu miasta Darłowa oraz przedstawicieli samorządu.
Druk: NIW-CRSO

636182,67
579032,67
7556,96
776,60
40000,00
46000,00
3000,00
10199,25
67279,56
29881,03
187654,95
186684,32
57150,00

22000,00
10000,00
5500,00
2300,00
700,00
800,00

Środki Gminy Kołobrzeg na przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowych ofert umów i sprawozdań dla prezdstawicieli NGO z
terenu Gminy Kołobrzeg oraz przedstawicieli samorządu.
Środki Gminy Barwice na przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów ofert na realizację zadań
publicznych
Środki Gminy Banie na przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów ofert na realizację zadań
publicznych
Środki Gminy Bobolice na przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów ofert na realizację zadań
publicznych
Środki Gminy Golczewo na przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów ofert na realizację zadań
publicznych
Środki Gminy Połczyn Zdrój na przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów ofert na realizację zadań
publicznych
Środki Stowarzyszenia"Serce dla Regionu"z siedzibą w Jarszewie, Kamień Pom. Na przeprowadzenie wykładu "Jak powołać
rady seniorówna różnych szczeblach samorzadu terytorialnego" w ramach Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich
Środki Towarzystwa Rozwoju Miasta Gminy Świdwin-Przyjaciele Świdwina z siedzibą w Świdwinie na przygotowanie i
przedstawienie wykładu "Relacje pozafinansowe między NGO a JST" w ramach Kongresu Organizacji Pozarządowych.
Środki Gmin, Powiatów i Starostw Powiatowych za udział 67 pełnomocników ds NGO w Zachodniopomorskim Forum
Pełnomocników ds NGO.

900,00
900,00
900,00
800,00
900,00
800,00
300,00
300,00
10050,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego
w tym:
Koszty realizacji statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
w tym:
"Liderzy wśród Seniorów" rozlicz.z dotacji z MRPiPS
"Liderzy wśród Seniorów" rozlicz. z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Woj.Zachodniopomorskiego
"Współnie wzmacniamy koszalinski sektor pozarządowy" rozl. z dotacji w ram. Progr. FIO na lata 2014-2020 przekazanej
przez NIW-CRSO w Warszawie
Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds stanowienia prawa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWER-rozl ze śr : w wys. 84,28% współf ze śro. europejskich , a w wys. 15,72% ze śr. dotacji celowej budżetu państwa

633497,25
576347,25
67279,56
10199,25
187654,95
186684,32

"Wspierajmy zachodniopomorskie NGO" rozl z dotacji z Urzedu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego w
wysok.......10,000,00zł
oraz z darowizn na dz.statut.PP w wys.......2,38zł
10002,38

"Wizyta Studyjna-Liderzy PAFW"-rozl. z dotacji przek.przez Fund. Szkoła Liderów w Warszawie w ram real Programu
LIderzy PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysok.:..3000,00zł oraz z darow.na dział stat.PP w
wysok.:...58,90zł
"Zachodniopomorski Lider NGO edycja 2019"- rozl. z dotacji przek przez Woj.Zachodniopomorskie w Szczecinie
"Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds NGO 2019" rozliczane z dotacji przek przez Urz.Marszałkowski
Woj.Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Prowadzenie Centrum OrganizacjiPozarządowych w Koszalinie 2019-2021 -rozlicz.z dotacji z urzedu Miasta Koszalin w
wys.:....20000,00zł
oraz z darowizn na dział stat PP w wys...3,73zł
Dzień Organizacji Pozarządowych 2019- rozl. z dotacji z Urzędu Miasta Koszalin
Festiwal Organizacji Pozarządowych 2019- rozl.z dotacji Urzędu Miasta Koszalin
"Partnerstwo dla Wolontariatu w programie "Korpus Solidarności-Program Wspierania i Rozwju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030 rozl z dotacji z NIW-CRSO w warszawie, przek przez Stowarzyszenie POLITES w
Szczecinie
Druk: NIW-CRSO

3058,90
16000,00
20000,00
20003,73
5000,00
15000,00
29881,03

Koszty administracyjne z działalności nieodpłatnej pozytku publicznego rozl z darowizn na dział stat PP:
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
w tym:
Przeprowadzenie cyklu spotkań oraz anali z Koszalinskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Realizacja działań związanych z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek
Realizacja działań związanych z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz
Przeprowadzenie i realizacja cyklu spotkań i szkoleń "Demokracja w praktyce"
Udział 67 wpełnomocników ds ngo w Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds NGO
Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli NGO z terenu Miasta Koszalin oraz przedstawicieli samorządu , z zakresu
nowych ofert umów i sprawozdań w 2019 roku
Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli NGO z terenu Miasta Darłowo oraz przedstawicieli samorządu , z zakresu
nowych ofert umów i sprawozdań w 2019 roku
Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli NGO z terenu Gminy Kołobrzeg oraz przedstawicieli samorządu , z zakresu
nowych ofert umów i sprawozdań w 2019 roku
Przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów na realizację zadań publicznych w Barwicach
Przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów na realizację zadań publicznych w Baniach
Przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów na realizację zadań publicznych w Bobolicach
Przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów na realizację zadań publicznych w Golczewie
Przeprowadzenie szkolenia z pisania wniosków oraz nowych wzorów na realizację zadań publicznych w połczynie zdroju
Wykład "Jak powołać rady seniorów w różnych szczeblach samorządu terytorialnego" w ramach Kongresu Kół Gospodyń
Wiejskich w Kamieniu Pomorskim
Wykład " Relacje pozafinansowe między NGO a JST" w ramach Kongresu organizacji pozarządowych w Świdwinie

5583,13
57150,00
22000,00
10000,00
5500,00
2300,00
10050,00
700,00
800,00
900,00
900,00
900,00
800,00
900,00
800,00
300,00
300,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na dzień bilansowyPracownia Pozarządowa nie posiada funduszu statutowego.
Fundusz własny wynosi 3461,15zł jest to:
zysk za rok bieżący w wys. 2685,42zł (darowizny na dział. statut. w wys.1908,82zł i wpłatyh z1% pdof w wys.776,73zl.)
zysk za rok uboiegły w wys.775,73zł (darowizny na dział.statut. w wys.211,43zł, i wpłaty z 1% pdof w wys.564,30zł.)
Zysk za rok bieżący oraz rok poprzedni zwiększa fundusz własny w kolejnym roku obrotowym.
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 otrzymała 1% podatku porzekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 776,60, a roku
ubiegłym 564,30zł. Otrzymane środki są gromadzone 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
Rok obrotowy zmknąl się dochodem w wysokości 2685,42 zł. Dochód Pracowni Pozarządowej jest przeznaczony w całości na działalność
statutową . Zwiększa on fundusz własny w kolejnym roku.
Wynik podatkowy kształtuje sie następująco:
Dochód w wys.2685,42 zł jest dochodem zwolmnoionym z podatku dochodowego na podst art 17 ust.1 pkt 6 Ustawy , dlatego podstawa
podatku wynosi 0,00zł.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości stowarzyszenie nie podlega badaniu sprawazdania finansowego.
W stowarzyszeniu Pracownia Pozarządowa nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2020-03-10
Data zatwierdzenia: 2020-09-29

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

