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5. Numer REGON

33110739700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)
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6. Numer KRS

0000026352

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Monika Widocka

Prezeska

TAK

BƵŬĂƐǌŝĞƑůŝŷƐŬŝ

Wiceprezes

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Helena Wróblewska

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

Agata Miarka

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Piotr Wasilewski

ǌųŽŶĞŬ

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

Cele statutowe Pracowni:
Ă͘ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͖
ď͘ǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝͬŵŝĞƐǌŬĂŶŬĂŵŝŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͖
Đ͘ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ǁƚǇŵǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ͘

;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

WƌĂĐŽǁŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐĨĞƌǌĞƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
(zgodnie
ǌhƐƚĂǁČŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕Ăƌƚ͘ 4):
Ă͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
wymienionych w art. 3 ust. 3͕ǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚ1ʹ32;
ď͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĞũƌŽǌǁſũǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ͖
c. promocji i organizacji wolontariatu;
Ě͘ƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂŝŽĐŚƌŽŶǇǁŽůŶŽƑĐŝŝƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂŽƌĂǌƐǁŽďſĚ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞĚǌŝĂųĂŷǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚƌŽǌǁſũĚĞŵŽŬƌĂĐũŝ͖
Ğ͘ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĂŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĂ
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁŽũƵƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũŝ
kulturowej;
Ĩ͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĞũƌŽǌǁſũŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇ͕ǁƚǇŵƌŽǌǁſũ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ͖
Ő͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͖
h. rewitalizacji;
ŝ͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďǁǁŝĞŬƵĞŵĞƌǇƚĂůŶǇŵ͖
ũ͘ŶĂƵŬŝ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁĂǁǇǏƐǌĞŐŽ͕ĞĚƵŬĂĐũŝ͕ŽƑǁŝĂƚǇŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͘
Formy realizacji celów statutowych:
Ă͘ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝſǁ͕
konferencji, wizyt studyjnych oraz innych form edukacyjnych;
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji b. zbieranie i upowszechnianie informacji;
Đ͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚŝĚŽƌĂĚĐǌǇĐŚ͖
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ Ě͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŝŶƚĞŐƌƵũČĐǇĐŚ͖
Ğ͘ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁǇĚĂƌǌĞŷŝŬĂŵƉĂŶŝŝƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ͖
podstawie statutu organizacji)
Ĩ͘ŵŽŶŝƚŽƌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĂĚĂŷ͖
Ő͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷƐŝĞĐŝƵũČĐǇĐŚ͖
Ś͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌǌĞƐƉŽųſǁĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͖
ŝ͘ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝǁĚƌĂǏĂŶŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚſǁ͖
ũ͘ƌǌĞĐǌŶŝĐƚǁŽŝĚďĂŶŝĞŽũĂŬŽƑđƉƌĂǁĂ͖
Ŭ͘ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͕ƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĐĞůſǁ
statutowych Pracowni.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁWƌĂĐŽǁŶŝǁ2020ƌŽŬƵŵŝĞƑĐŝųǇƐŝħǁƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚŽďƐǌĂƌĂĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͗
1͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ
2͘tƐƉſųƉƌĂĐĂŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁĂ
3. Partycypacja obywatelska

/͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵKZ'E/:WKZKt
1͘ĞŶƚƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ;KWͿ
ǌŝĂųĂŶŝĂǁƌĂŵĂĐŚKWƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇǌĂƌſǁŶŽĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌƚĞƌĞŶƵ<ŽƐǌĂůŝŶĂũĂŬŝǌĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
zachodniopomorskiego.
hĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͕ƐƉƌǌħƚƵŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂKW
^ŝĞĚǌŝďĂĚŽƐƚħƉŶĂďǇųĂƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬ͕40ŐŽĚǌŝŶƚǇŐŽĚŶŝŽǁŽ͖ĚŽĚǇƐƉŽǌǇĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝďǇųǇ͗ĚƵǏĂƐĂůĂƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĂ͕ƉŽŬſũ
doradczo-animacyjny, pokój, 2ųĂǌŝĞŶŬŝ͘
^ŝĞĚǌŝďĂKWďǇųĂƐƚĂůĞǁǇƉŽƐĂǏĂŶĂǁŶŝĞǌďħĚŶĞĂŬĐĞƐŽƌŝĂ͘
W roku 2020 zrealizowano 12ƵƐųƵŐƵǏǇĐǌĞŶŝĂƐƉƌǌħƚƵ͕52ƵǏǇĐǌĞŶŝĂƐĂůŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũKW͘
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝďůŝŽƚĞŬŝŝǌǇƚĞůŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
EĂũǁŝħŬƐǌĞǁƌĞŐŝŽŶŝĞ͕ďŝďůŝŽƚĞŬĂŝĐǌǇƚĞůŶŝĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂďǇųǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƐƚĂůĞƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚƉƌĂĐǇKW͘t 2020
ƌ͘ŝďůŝŽƚĞŬĂŝǌǇƚĞůŶŝĂǌŽƐƚĂųǇǁǌďŽŐĂĐŽŶĞŽŶŽǁŽǌĂŬƵƉŝŽŶĞŬƐŝČǏŬŝ͕ďĞǌƉųĂƚŶĞďƌŽƐǌƵƌǇ;ŵ͘ŝŶ͘ĂƵƚŽƌƐƚǁĂŶŐŽ͘Ɖů͕ZǌĞĐǌŶŝŬĂ
WƌĂǁKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͕&ƵŶĚĂĐũŝĂƚŽƌĞŐŽͿŝƉƵďůŝŬĂĐũĞƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶĞŽĚƉĂƌƚŶĞƌſǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚǌWƌĂĐŽǁŶŝČ͘
dĞŵĂƚǇŬĂŶŽǁǇĐŚŬƐŝČǏĞŬŽďĞũŵŽǁĂųĂŵ͘ŝŶ͗͘ƉŽĚƐƚĂǁǇƉƌĂǁŶĞĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ///ƐĞŬƚŽƌĂ͕ƌŽǌǁſũŽƐŽďŝƐƚǇ͕ůŝĚĞƌƐƚǁŽ͕ƉƌĂǁŽ
pracy.
Wsparcie doradcze
dĞŵĂƚǇŬĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŐŽĚŽƌĂĚǌƚǁĂŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗ŬǁĞƐƚŝĞĨŽƌŵĂůŶŽͲƉƌĂǁŶĞǁǌĂƌǌČĚǌĂŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ;ǌĂƚƌƵĚŶŝĂŶŝĞ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ͕ĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͕ǌŵŝĂŶǇǁ<Z^Ϳ͕ƉŽŵŽĐǁǌĂŬųĂĚĂŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉŽŵŽĐǁƚǁŽƌǌĞŶŝƵǁŶŝŽƐŬſǁŽ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ͕ƉůĂŶŽǁĂŶŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞ͕ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞǌĞƐƉŽųĞŵ͕ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌŽƑđŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ƌŽǌůŝĐǌĂŶŝĞ
ƉƌŽũĞŬƚſǁ͕ŬǁĞƐƚŝĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ͕ǍƌſĚųĂĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘ŽƌĂĚǌƚǁŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶŽǌĂƌſǁŶŽǁĨŽƌŵŝĞ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞũ͕ƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶĞũũĂŬŝŽƐŽďŝƑĐŝĞ͕ǁƐŝĞĚǌŝďŝĞWƌĂĐŽǁŶŝ͘WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽųČĐǌŶŝĞ 125,5godz. doradztwa dla 59
organizacji z terenu województwa i Koszalina.
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŬƐŝħŐŽǁǇĐŚ
W 2020ƌ͘ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇďĞǌƉųĂƚŶĞƵƐųƵŐŝŬƐŝħŐŽǁĞĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘BČĐǌŶŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽ 64ŐŽĚǌŝŶǇƵƐųƵŐ
ŽďĞũŵƵũČĐǇĐŚŬƐŝħŐŽǁŽƑđǌĐĂųĞŐŽƌŽŬƵŽƌĂǌƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƌŽĐǌŶǇĐŚƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͘
^ǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
tĐŝČŐƵƌŽŬƵǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽ9ƐǌŬŽůĞŷǁƐŝĞĚǌŝďŝĞKW͗
Ă͘ǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚŽƚǇĐǌČĐĞWƌŽŐƌĂŵƵŬƚǇǁŶŝKďǇǁĂƚĞůĞ͕ 13.02.2020, 30 osób
ď͘ǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚŽƚǇĐǌČĐĞWƌŽŐƌĂŵƵͣEuropa dla Obywateli͕͟19.02.2020; 6 osób
c. szkolenie ͣPraktyczne aspekty pisania wniosków͕͟9.03.2020; 50 osób
d. szkolenie on-line ͣCOVID-19ĂƌĞĂůŝǌĂĐũĂǌĂĚĂŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚƉƌǌĞǌŶŐŽ ͕͟30.04.2020; 47 osób
e. szkolenie on-line ͣZĞĂůŝǌĂĐũĂǌĂĚĂŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞǁĚŽďŝĞKs/Ͳ 19͕͟6.05.2020, 74 osoby
f. szkolenie on-line ͣRozwój wolontariatu w organizacji͕͟29.10.2020; 7 osób
g. szkolenie on-line ͣRozwój wolontariatu w organizacji͕͟3.11.2020; 3 osoby
h. szkolenie on-line ͣZŽǌůŝĐǌĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚſǁŝƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌŽƑđǁĐǌĂƐĂĐŚŽǀŝĚ ͕͟26.11.2020; 72 osoby
i. szkolenie on-line ͣWůĂŶŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŝƚǁŽƌǌĞŶŝĞŽĨĞƌƚǁĐǌĂƐĂĐŚŽǀŝĚ ͕͟3.12.2020; 54 osoby.
WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂŵƉĂŶŝŝŶĂƌǌĞĐǌ///ƐĞŬƚŽƌĂŝƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ
Ă͘ŵĞĚŝĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞ͘tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽǁƐƚĂųĂŐƌƵƉĂŵĞĚŝĂůŶĂ͕ŬƚſƌĂǌĂũŵŽǁĂųĂƐŝħƉƌŽŵŽĐũČŝĚĞŝƐƉŽųĞĐǌŶŝŬŽƐƚǁĂ͕
ĚǌŝĂųĂŷŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŵůŽŬĂůŶǇĐŚŬĂŵƉĂŶŝŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘EĂďŝĞǏČĐŽƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŽƉƌǌĞŬĂǌǇ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞƉƌŽŵƵũČĐĞĂŬƚǇǁŶŽƑđŽďǇǁĂƚĞůƐŬČŝE'KŶƉ͘ĚŽƚ͘ŽďĐŚŽĚſǁŶŝĂ^ĂŵŽƌǌČĚƵdĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ŶŝĂtŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂ͕
ǌŝĞŷ<ŽďŝĞƚͲǌŝĞŷůŝĚĞƌĞŬ͕ŶŝĂ^ŽųƚǇƐĂ͘tƐƉŝĞƌĂŶŽŬĂŵƉĂŶŝħĚŽƚ͘ΗŽƐƚĂǁŝĂŵ 1% w Koszalinie". Zamieszczano posty na temat
ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŶĂƉŽƌƚĂůƵ&ĂĐĞďŽŽŬ͘WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŬŽŶŬƵƌƐƉƌŽŵŽĐǇũŶǇŶĂƉŽƌƚĂůƵ&͘tǇǁŝĂĚǇĚůĂ
ůŽŬĂůŶǇĐŚŵĞĚŝſǁŶĂƚĞŵĂƚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŶƉ͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞ&ŽƌƵŵǁdsDĂǆ͕dųŽǁǇĚĂƌǌĞŷ͕ZD&Dyyy͕ZĂĚŝŽ
Koszalin.
b. ͣWŽǌĂƌǌČĚŽǁĂĐǌǇƚĞůŶŝĂƉƌǌǇŬĂǁŝĞ ͗͟w 5ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŬĂǁŝĂƌŶŝĂĐŚͬƌĞƐƚĂƵƌĂĐũĂĐŚ;ŽƌĂǌǁƐŝĞĚǌŝďŝĞKĨĞƌĞŶƚĂͿĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂųǇ
ƐƉĞĐũĂůŶĞƐƚŽũĂŬŝǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞŬƐŝČǏŬŝͬǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂͬĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂǌǁŝČǌĂŶĞǌƚĞŵĂƚǇŬČƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬČ͘ŽĚĂƚŬŽǁČ͕
ƐǌſƐƚČďŝďůŝŽƚĞĐǌŬħƵŵŝĞƐǌĐǌŽŶŽǁƐŝĞĚǌŝďŝĞKW͘ƵǁĂŐŝŶĂŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂǁǌǁŝČǌŬƵǌĞƉŝĚĞŵŝČ͕ƉƌǌĞǌĐǌħƑđƌŽŬƵĐǌǇƚĞůŶŝĞŶŝĞ
ďǇųǇĚŽƐƚħƉŶĞĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ͘
Đ͘ŬĂŵƉĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌĨŝůĂŶƚƌŽƉŝŝ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬČ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬČͿ͗ǁĂƌƐǌƚĂƚǇ
dla studentów PK (21.10.2020, 28 osób; spotkanie on-line).
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝƉŽǌŝŽŵƵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŵŝħĚǌǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
dĞŶďůŽŬĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝKWǌĂǁŝĞƌĂǁƐŽďŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂŬŝĞƌŽǁĂŶĞŶĂďƵĚŽǁĂŶŝĞƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁǁĞǁŶČƚƌǌůƵďŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁǇĐŚ͕
ďƵĚŽǁĂŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ
ǁŽŬſųŝƐƚŽƚŶǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
WŽĚĐǌĂƐĞƉŝĚĞŵŝŝKWƐŝĞĐŝŽǁĂųŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽŵĂŐĂũČĐĞƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝƉŽĚĐǌĂƐŽǀŝĚŽƌĂǌŬŽŽƌĚǇŶŽǁĂųǁƐƉſųƉƌĂĐħ
ŝǁǇŵŝĂŶħŝŶĨŽƌŵĂĐũŝƉŽŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƉĂƌƚĂŽŐƌƵƉħŶĂĨĂĐĞďŽŽŬƵηDǇ<ŽƐǌĂůŝŶͲŽďƌŽĐǌǇŶŶŽƑđͬ
Wolontariat (365ĐǌųŽŶŬſǁͿ͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŵŝĞũƐŬŝŵŝǁƚǇŵDKWZ͕D͘tǇǁŝĂĚǇƌĂĚŝŽǁĞŝƚĞůĞǁŝǌǇũŶĞŽ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐƌƵƉǇ͘WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽ3ǌĞƐƚĂǁŝĞŶŝĂǁƐƉſůŶĞũŽĨĞƌƚǇƉŽŵŽĐǇŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽƌĂǌƉůĂŬĂƚ;ŬŝůŬĂƐĞƚƐǌƚƵŬͿ
ƉƌŽŵƵũČĐǇǁƐƉſųƉƌĂĐħŝŽĨĞƌƚħƉŽŵŽĐŽǁČŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘
ƵǁĂŐŝŶĂŝƐƚŶŝĞũČĐČƉƌĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬƐǇƚƵĂĐũĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶČŝŽďŽǁŝČǌƵũČĐĞŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂŝǌĂŬĂǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞ
ƉƌǌĞŵŝĞƐǌĐǌĂŶŝĂƐŝħ͕ǌŐƌŽŵĂĚǌĞŷŝŬŽŶƚĂŬƚſǁŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁ 2020ƌŽŬƵƐƉŽƚŬĂŷŝŶƚĞŐƌƵũČĐǇĐŚǌƵĚǌŝĂųĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
ǏǇǁŽ͘
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵŝŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
Ă͘ƉƌŽŵŽĐũĂDŽĚĞůƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ĚŽƌĂĚǌƚǁŽǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ͖
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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ď͘ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƉƌŽĐĞƐďĂĚĂŶŝĂũĂŬŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵůŽŬĂůŶĞŐŽŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ŵĞƚŽĚČ>ŽŬĂůŶĞŐŽ/ŶĚĞŬƐƵ:ĂŬŽƑĐŝtƐƉſųƉƌĂĐǇ;ǁƚǇŵďĂĚĂŶŝĂĂŶŬŝĞƚŽǁĞ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌĞƐƉŽųƵĚƐ͘>/:tͿ͘WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵďĂĚĂŶŝĂ
w roku 2020ďǇųĂǁƐƉſųƉƌĂĐĂǁ2019 r.

2͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ĂĚĂŶŝĞƐŬųĂĚĂųŽƐŝħǌĚǁſĐŚĞůĞŵĞŶƚſǁ͗ŬŽŶŬƵƌƐƵͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ>ŝĚĞƌE'K2020͟ ŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶČǁƌŽŬƵ
2019ŽƌĂǌƵƌŽĐǌǇƐƚĞũ'ĂůŝǌŽŬĂǌũŝŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘<ŽŶŬƵƌƐŽďĞũŵŽǁĂųƚƌǌǇŬĂƚĞŐŽƌŝĞŬŽŶŬƵƌƐŽǁĞ͗ ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ
Lider NGO 2020͕ͣ͟<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞďŝƵƚE'K2020͟ oraz ͣ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ,ŽŶŽƌŽǁǇ>ŝĚĞƌE'K2020͘͟<ŽŵŝƐũĂŬŽŶŬƵƌƐŽǁĂǁǇųŽŶŝųĂ3
ůĂƵƌĞĂƚſǁ͕ƉƌǌǇǌŶĂŶŽƌſǁŶŝĞǏ2ǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĂ͘
tǇŶŝŬŝŬŽŶŬƵƌƐƵŽŐųŽƐǌŽŶŽƉŽĚĐǌĂƐ'Ăůŝ͕ŬƚſƌĂŽĚďǇųĂƐŝħ7ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ͘KƉƌſĐǌƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĂŬŽŶŬƵƌƐƵŝƵŚŽŶŽƌŽǁĂŶŝĂ
ǌǁǇĐŝħǌĐſǁ͕ǁĐǌħƑĐŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũŽĚďǇųƐŝħǁǇũČƚŬŽǁǇŬŽŶĐĞƌƚƉŝŽƐĞŶĞŬŵƵƐŝĐĂůŽǁǇĐŚǁǁǇŬŽŶĂŶŝƵĂƌƚǇƐƚſǁdĞĂƚƌƵ
DƵǌǇĐǌŶĞŐŽĚƌŝĂǌ<ŽƐǌĂůŝŶĂ͘ƵǁĂŐŝŶĂƉĂŶƵũČĐČƐǇƚƵĂĐũħĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶČ'ĂůĂŵŝĂųĂŽŬƌŽũŽŶČĨŽƌŵƵųħŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶČ͘t
ƚƌĂŬĐŝĞ'ĂůŝĚŽŬŽŶĂŶŽƌſǁŶŝĞǏǁƌħĐǌĞŶŝĂƉĂŵŝČƚŬŽǁǇĐŚƐƚĂƚƵĞƚĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵŝŐƌƵƉŽŵŶŝĞĨŽƌŵĂůŶǇŵ͕ŬƚſƌĞǁƚƌƵĚŶǇĐŚ
ŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŝŽƐĞŶŶǇĐŚŶĂũƐŝůŶŝĞũǁųČĐǌǇųǇƐŝħǁĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞŽƐŽďǇŝƉŽĚŵŝŽƚǇĚŽƚŬŶŝħƚĞƉƌǌĞǌĐŽǀŝĚ͘hƌŽĐǌǇƐƚŽƑđ
ǌŐƌŽŵĂĚǌŝųĂƉŽŶĂĚ220 osób, w tym przedstawicieli co najmniej
47ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘

3. Zachodniopomorski Lider NGO 2020
W roku 2020ũƵǏƉŽƌĂǌƚƌǌĞĐŝǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽ<ŽŶŬƵƌƐŶĂŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌĞŝŶĂũůĞƉƐǌĞŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŶĂ
WŽŵŽƌǌƵĂĐŚŽĚŶŝŵ͘^ƚǁŽƌǌŽŶǇǌŽƐƚĂųƌĞŐƵůĂŵŝŶŬŽŶŬƵƌƐƵ͕ŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶŽĐĂųŽƑđǌĂƐĂĚŝƌŽǌƉŽĐǌħƚŽĂŬĐũĞƉƌŽŵŽĐǇũŶČ͘
ŐųŽƐǌŽŶŽ60 inicjatyw przez 53 organizacje.
<ŽŵŝƐũĂŬŽŶŬƵƌƐŽǁĂƉƌĂĐŽǁĂųĂǌĚĂůŶŝĞ;ǁĨŽƌŵŝĞŽŶͲůŝŶĞŽĚďǇųǇƐŝħĚǁĂƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͗ 6.11 i 10.11). W kategorii dla organizacji
ƉŽǁƐƚĂųǇĐŚǁůĂƚĂĐŚ2018-2019ƐƉŽƑƌſĚ14ǌŐųŽƐǌŽŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǁǇųŽŶŝŽŶŽůĂƵƌĞĂƚĂŝƉƌǌǇǌŶĂŶŽ 4ǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĂ͘tŬĂƚĞŐŽƌŝŝĚůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌďƵĚǏĞƚĞŵƌŽĐǌŶǇŵĚŽ25.000ǌųƐƉŽƑƌſĚ11ŶĂĚĞƐųĂŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǁǇųŽŶŝŽŶŽůĂƵƌĞĂƚĂ͕ƉƌǌǇǌŶĂŶŽ 2ǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĂ͘t
ŬĂƚĞŐŽƌŝŝŐųſǁŶĞũƐƉŽƑƌſĚ35ŶĂĚĞƐųĂŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǁǇųŽŶŝŽŶŽůĂƵƌĞĂƚĂŽƌĂǌƉƌǌǇǌŶĂŶŽ 4.
ƵǁĂŐŝŶĂƐǇƚƵĂĐũħĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶČŝŝƐƚŶŝĞũČĐĞŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂŶŝĞŵŽǏŶĂďǇųŽĚŽŬŽŶĂđƵƌŽĐǌǇƐƚĞŐŽǁƌħĐǌĂŶŝĂŶĂŐƌſĚ͘>ĂƵƌĞĂĐŝ
ŝǁǇƌſǏŶŝĞŶŝǌŽƐƚĂůŝŽĚǁŝĞĚǌĞŶŝƉƌǌĞǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĂŬŽŶŬƵƌƐƵ͕ƉŽĚĐǌĂƐƐƉŽƚŬĂŷǁƌħĐǌŽŶŽŝŵƐƚĂƚƵĞƚŬŝ͕ĚǇƉůŽŵǇ
ŽƌĂǌƉĂŵŝČƚŬŽǁĞĐǌĞŬŝǌǁŝČǌĂŶĞǌŶĂŐƌŽĚĂŵŝĨŝŶĂŶƐŽǁǇŵŝ͘WŽĚĐǌĂƐƐĞƐũŝŽƚǁŝĞƌĂũČĐĞũĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵE'K
ŽŐųŽƐǌŽŶŽŽĨŝĐũĂůŶŝĞǁǇŶŝŬŝŬŽŶŬƵƌƐƵ͘

4. Zachodniopomorska Akademia NGO
W roku 2020ƌŽǌƉŽĐǌħƚŽƌĞĂůŝǌĂĐũħ2ͲůĞƚŶŝĞŐŽƉƌŽũĞŬƚƵƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞŐŽ;ǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌĞǁŝČǌŬŝĞŵWƌĂĐŽĚĂǁĐſǁWŽŵŽƌǌĂ
Zachodniego). Zrealizowano 5ƐǌŬŽůĞŷƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇĐŚŽƌĂǌ6ƐĞƐũŝŽŶͲůŝŶĞĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝͬĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘
tǌŝħųŽǁŶŝĐŚƵĚǌŝĂųďůŝƐŬŽ100 osób.
dĞŵĂƚǇŬĂĚůĂŬĂǏĚĞũŐƌƵƉǇďǇųĂǌďůŝǏŽŶĂŝŽďĞũŵŽǁĂųĂŵ͘ŝŶ͗͘ďƵĚŽǁĂŶŝĞƌĞůĂĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČ͖ƐƚƌĂƚĞŐŝĂǌ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŶĂƌǌħĚǌŝĚŝĂůŽŐƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͖ǁŝǌĞƌƵŶĞŬŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ͖ƉƌĂǁŽƉŽĚĂƚŬŽǁĞ͕ƉƌĂǁŽ
pracy.
WƌŽũĞŬƚďħĚǌŝĞŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶǇǁƌŽŬƵ2021.

5. Zachodniopomorskie Forum NGO
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚƚŽũĞĚǇŶĞƚĞŐŽƚǇƉƵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŽǌĂƐŝħŐƵƌĞŐŝŽŶĂůŶǇŵ͕ŬŝĞƌŽǁĂŶĞĚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͘ƵǁĂŐŝŶĂƐǇƚƵĂĐũħĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶČǁƌŽŬƵ 2020ŽĚďǇųŽƐŝħŽŶŽǁĨŽƌŵƵůĞŽŶͲůŝŶĞ͘EĂ
&ŽƌƵŵǌųŽǏǇųŽƐŝħ5ƐƉŽƚŬĂŷ͗
a. 8ŐƌƵĚŶŝĂ͗^ĞƐũĂŽƚǁŝĞƌĂũČĐĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵE'KǁƌĂǌǌƉŽĚƐƵŵŽǁĂŶŝĞŵƚĞŐŽƌŽĐǌŶĞũĞĚǇĐũŝ<ŽŶŬƵƌƐƵ
Zachodniopomorski Lider NGO. Liczba uczestników / uczestniczek: 37
b. 10 grudnia: O demokracji. Liczba uczestników / uczestniczek: 18
c. 14 grudnia: Kampania 1%. Liczba uczestników / uczestniczek: 22
d. 16ŐƌƵĚŶŝĂ͗dŽǏƐĂŵŽƑđ͘>ŝĐǌďĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁͬƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌĞŬ͗ 17
e. 17ŐƌƵĚŶŝĂ͗<ƐŝħŐŽǁŽƑđ͘>ŝĐǌďĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁͬƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌĞŬ͗ 21

6͘<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ&ĞƐƚŝǁĂůKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15

4

WĂŶƵũČĐĞǁĂƌƵŶŬŝĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶĞǁĐŝČŐƵƌŽŬƵƐƉŽǁŽĚŽǁĂųǇďƌĂŬŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĂƉůĞŶĞƌŽǁĞŐŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ͕
ũĂŬŝŵĚŽƚĞũƉŽƌǇďǇų&ĞƐƚŝǁĂů͘ĂŵŝĂƐƚƚĞŐŽŽĚǁŝĞĚǌŽŶŽǌŬĂŵĞƌĂŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŝƐƚǁŽƌǌŽŶŽǌĞƐƚĂǁĨŝůŵſǁ
ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŝĨƵŶĚĂĐũĞ͕ƉŽŬĂǌƵũČĐĞŝĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƑƌſĚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ<ŽƐǌĂůŝŶĂ͕ǁƚǇŵƐƉŽƚ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĂũČĐǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽĚĐǌĂƐĞƉŝĚĞŵŝŝ͕
WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƌſǁŶŝĞǏĐǇŬůƐƉŽƚŬĂŷŝǁǇǁŝĂĚſǁǁŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŵĞĚŝĂĐŚ͕ǁƚǇŵdsDĂǆdųŽtǇĚĂƌǌĞŷ͕dsDĂǆtǇĚĂƌǌĞŶŝĂ͕
DŝĂƐƚŽdǇŐŽĚŶŝŬ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝKƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŽĂƌƚǇŬƵųǇŝƚĞŬƐƚǇǌĂŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞǁ/ŶƚĞƌŶĞĐŝĞƉƌǌǇďůŝǏĂũČĐĞŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝ///ƐĞŬƚŽƌ͕
ĐŝĞŬĂǁŽƐƚŬŝ͕ƐƚĂƚǇƐƚǇŬŝ͕ƐǌĐǌĞŐſųǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘dƌǁĂųĂƐƚĂųĂƉƌŽŵŽĐũĂĂŬĐũŝŝƉƵďůŝŬŽǁĂŶŝĞũĞũĞĨĞŬƚſǁƉŽƉƌǌĞǌŵ͘ŝŶ͗͘&͕ǁǁǁŝ
ŬĂŶĂųzŽƵdƵďĞWƌĂĐŽǁŶŝ͕ƐƚƌŽŶħǁǁǁhƌǌħĚƵDŝĞũƐŬŝĞŐŽǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞ͕&<ŽƐǌĂůŝŶĂ͕ƐƚƌŽŶǇǁǁǁŝƉƌŽĨŝůĞ&ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘

//͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵt^WMBWZD/%z^<dKZKt

1͘ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'K
tŽƐƚĂƚŶŝŵŬǁĂƌƚĂůĞƌŽŬƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽy/sĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ&ŽƌƵŵWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ;ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ^ĂŵŽƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽͿ͘WŝĞƌǁŽƚŶŝĞŵŝĂųŽƐŝħŽŶŽŽĚďǇđ͕
podobnie jak poprzednie tego typu wydarzenia jako 2-dniowa konferencja stacjonarna, jednak z uwagi na covid
przeprowadzono je w formule on-line.
BČĐǌŶŝĞŽĚďǇųŽƐŝħ11 sesji on-line, w okresie od 30ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂĚŽ9ŐƌƵĚŶŝĂ͖ƚĞŵĂƚǇŬĂ͕ŵ͘ŝŶ͗͘tƐƉſųƉƌĂĐĂƐĂŵŽƌǌČĚƵŝ
organizacji w dobie COVID-19, Rozliczanie przez rezultaty ʹũĂŬƉůĂŶŽǁĂđĞĨĞŬƚǇǁŽĨĞƌĐŝĞ͕ũĂŬũĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĂđŝƌŽǌůŝĐǌĂđ͕
Zasady prowadzenia otwartych konkursów ofert 2020/2021ʹŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ͕ǁǌŽƌǇ͕ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌŽƑđ͕ŬŽŶƚƌŽůĂ͕ŽďƌĞƉƌĂŬƚǇŬŝǁĞ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇƐĂŵŽƌǌČĚƵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌWŽůƐŬŝ͗ƉŽůŝƚǇŬĂůŽŬĂůŽǁĂ͕ŵĞĐŚĂŶŝǌŵƉŽǏǇĐǌĞŬǌďƵĚǏĞƚƵŐŵŝŶǇĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕
tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚǁƐĂŵŽƌǌČĚǌŝĞůŽŬĂůŶǇŵ͕WƌǌǇƐǌųŽƑđƵƐƚĂǁǇŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͘tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
ƐĞƐũĂĐŚ&ŽƌƵŵǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų209 osób.

2͘hĚǌŝĂųǁĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
ŬƚǇǁŶŽƑđƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũǁǌĞƐƉŽųĂĐŚƌŽďŽĐǌǇĐŚŝĐŝĂųĂĐŚĚŝĂůŽŐƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
województwa:
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬĂZĂĚĂǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕
ͻĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝ<ŽŵŝƚĞƚZŽǌǁŽũƵŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ͻĞƐƉſųĚƐ͘ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵͣDŝĞũƐŬŝĞŐŽƉƌŽŐƌĂŵƵǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŶĂůĂƚĂ2018-2022͟ (Koszalin).

3͘>ŽŬĂůŶǇ/ŶĚĞŬƐ:ĂŬŽƑĐŝtƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ 2020
ƌƵŐŝĞƚĞŐŽƚǇƉƵďĂĚĂŶŝĞǁƐŬĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂųŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƐĂŵŽƌǌČĚƵǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞŐŽũĂŬŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǌƚĞƌĞŶƵĐĂųĞŐŽǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͕ĂũĞŐŽĞĨĞŬƚǇǌŽƐƚĂųǇƌŽǌƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶĞǁƑƌſĚǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐĂŵŽƌǌČĚſǁƐǌĐǌĞďůĂ
ŐŵŝŶŶĞŐŽŝƉŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ͘ĂĚĂŶŝĞƐŬųĂĚĂųŽƐŝħǌ 3 etapów:
Ă͘ŽŬŽŶĂŶŽĂŶĂůŝǌǇƐƚĂŶƵǁǇũƑĐŝŽǁĞŐŽʹĂŶĂůŝǌŽǁĂŶŽĚĂŶĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũŶĂƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝƌŽŬƵ 2019 (lub
wg stanu na koniec roku 2019)
b. Przeprowadzono badania ankietowe (338ĂŶŬŝĞƚͿǁƑƌſĚƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ;ĂƌǌČĚ͕ZĂĚŶŝ^ĞũŵŝŬƵ͕
tǇĚǌŝĂųǇhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽͿ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌǌĞƐƉŽųſǁĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚƉƌǌǇhƌǌħĚǌŝĞ͘
Đ͘WŽǁŽųĂŶŽĞƐƉſųĚƐ͘>/:t2020͕ĚŽŬŽŶĂųŽŶŽĐĞŶǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ18 obszarach
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ;ǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝDŽĚĞůƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿ͕ĂƚĂŬǏĞǁǇƉƌĂĐŽǁĂų
ƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞŽĚŶŽƑŶŝĞĚĂůƐǌĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͘

///͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŽďƐǌĂƌƵWZdzzW:Kztd>^<

1͘<ŽƌƉƵƐ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ
WƌĂĐŽǁŶŝĂũĂŬŽƉĂƌƚŶĞƌůŽŬĂůŶǇƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǁƐƉſůŶŝĞǌĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵWK>/d^ǌĞ^ǌĐǌĞĐŝŶĂƉƌŽũĞŬƚŵĂũČĐǇŶĂĐĞůƵ
ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞŝƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽŶĂWŽŵŽƌǌƵĂĐŚŽĚŶŝŵ͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇǁŝĞůŽƚŽƌŽǁŽ
ŝŽďĞũŵŽǁĂųǇŵ͘ŝŶ͗͘
ͻwsparcie dla wolontariuszy (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne, dofinansowanie akcji podejmowanych przez
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wolontariuszy),
ͻedukacja koordynatorów wolontariatu w organizacjach (szkolenia i poradnictwo),
ͻƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝͬĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝũĂŬŽƉƌǌǇƐǌųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌſǁǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕
ͻĐĞƌƚǇĨŝŬĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽĚŚĂƐųĞŵ ͣMiejsce przyjazne wolontariuszom͕͟
ͻƉŽǁŽųĂŶŝĞůŽŬĂůŶĞũŬŽĂůŝĐũŝŝǁĚƌŽǏĞŶŝĞũĞũƉƌŽũĞŬƚƵ;ŬŽŽƌĚǇŶĂĐũĂŝǁǇŵŝĂŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǁƚƌĂŬĐŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵƐŬƵƚŬŽŵĐŽǀŝĚͿ͘

2͘tĚƌĂǏĂŶŝĞ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ2021
tŽŬƌĞƐŝĞůƵƚǇͲůŝƐƚŽƉĂĚWƌĂĐŽǁŶŝĂǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųĂǌhƌǌħĚĞŵDŝĞũƐŬŝŵǁ<ŽƐǌĂůŝŶŝĞƉƌǌǇǁĚƌĂǏĂŶŝƵŬŽůĞũŶĞũĞĚǇĐũŝ<K͘
ĂĚĂŶŝĂWƌĂĐŽǁŶŝŽďũħųǇŵ͘ŝŶ͗͘
ͻǁƐƉſųƉƌĂĐħƉƌǌǇĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũŝǌĂųŽǏĞŷƵĚǏĞƚƵŝƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵƵĐŚǁĂųǇǁƐƉƌĂǁŝĞ<K͕
ͻprzeprowadzenie 3ƐƉŽƚŬĂŷƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂũČĐǇĐŚǌĂųŽǏĞŶŝĂ<K͕
ͻƉŽŵŽĐŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶČĚůĂĂƵƚŽƌſǁƉƌŽũĞŬƚſǁŶĂĞƚĂƉŝĞŝĐŚƚǁŽƌǌĞŶŝĂ͕
ͻƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂŵƉĂŶŝŝƉƌŽŵŽĐǇũŶĞũŶĂĞƚĂƉŝĞŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ͕
ͻŬŽŽƌĚǇŶŽǁĂŶŝĞƉƌĂĐĞƐƉŽųƵĚƐ͘ƵĚǏĞƚƵKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕
ͻprzeprowadzenie procesu ewaluacji KBO.

3. Akcja ͣZostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim͟
tƌĂŵĂĐŚŬĐũŝƉŽĚũħƚŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
ͻǁƌĂŵĂĐŚ'ĂůŝƉŽĚƐƵŵŽǁƵũČĐĞũWƌŽŐƌĂŵ^ƉŽųĞĐǌŶŝŬǁ^ǌĐǌĞĐŝŶŝĞ;ůƵƚǇͿǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽŬĂŵƉĂŶŝħĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶČǌƵĚǌŝĂųĞŵ
ŐŽƑĐŝƉƌǌǇďǇųǇĐŚŶĂǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞ͕
ͻǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁǇƐǇųŬŝŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŵĂŝůŽǁĞũŽŬĐũŝĚŽǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĐŚKWW; 230Ϳ͖ǁŵĂŝůƵƉƌǌĞƐųĂŶŽďĂŶĞƌƉƌŽŵŽĐǇũŶǇ
ŬĐũŝĚŽǌĂŵŝĞƐǌĐǌĂŶŝĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽƌĂǌŶĂŬųĂĚŬħĚŽǌĚũħđƉƌŽĨŝůŽǁǇĐŚŶĂ&͕
ͻƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŽŝǁǇŬŽŶĂŶŽĚǇƐƚƌǇďƵĐũħƉůĂŬĂƚſǁĚŽǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚhƌǌħĚſǁ^ŬĂƌďŽǁǇĐŚǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ; 20ͿǌƉƌŽƑďČŽ
ƉƌǌǇųČĐǌĞŶŝĞƐŝħĚŽŬĐũŝŝǌĂǁŝĞƐǌĞŶŝĞƉůĂŬĂƚſǁǁƐŝĞĚǌŝďĂĐŚ͕
ͻǁǇƐųĂŶŽŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐũħŵĂŝůŽǁČĚŽǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐĂŵŽƌǌČĚſǁǌƚĞƌĞŶƵǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ;ŐŵŝŶŶǇĐŚŝƉŽǁŝĂƚŽǁǇĐŚ ʹ131)
ǌĂǁŝĞƌĂũČĐČƉƌŽƑďħŽǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞŶĂƐƚƌŽŶĂĐŚǁǁǁƵƌǌħĚſǁďĂŶĞƌſǁƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŬĐũŝ͘

/s͘WŽǌŽƐƚĂųĂĂŬƚǇǁŶŽƑđWƌĂĐŽǁŶŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
1͘ǌųŽŶŬŽƐƚǁŽǁĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞũ&ĞĚĞƌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũ
WƌĂĐŽǁŶŝĂďǇųĂũĞĚŶǇŵǌƉŽĚŵŝŽƚſǁǌĂŬųĂĚĂũČĐǇĐŚ&ĞĚĞƌĂĐũħ6ůĂƚƚĞŵƵ͘tĐŝČŐƵ2020ƌŽŬƵũĞũĂŬƚǇǁŶŽƑđǁƌĂŵĂĐŚ&ĞĚĞƌĂĐũŝ
ŽďĞũŵŽǁĂųĂ͗
ͻƵĚǌŝĂųǁtĂůŶǇŵŐƌŽŵĂĚǌĞŶŝƵĐǌųŽŶŬſǁ&W;ǁƌǌĞƐŝĞŷͿ͕
ͻƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁŽǁƉƌĂĐĂĐŚǌĂƌǌČĚƵ&ĞĚĞƌĂĐũŝ;ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůWƌĂĐŽǁŶŝǁĐŚŽĚǌŝǁƐŬųĂĚǌĂƌǌČĚƵ&ĞĚĞƌĂĐũŝͿ͕
ͻĂŬƚǇǁŶŽƑđǁŵĂŝůŽǁĞũŐƌƵƉŝĞĚǇƐŬƵƐǇũŶĞũĐǌųŽŶŬſǁ&W͕ŵ͘ŝŶ͗͘ǌĂƉƌĂƐǌĂŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚĚŽƵĚǌŝĂųƵǁ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁĂĐŚ///ƐĞŬƚŽƌĂ͕ƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŽƉŝŶŝŝŝŵŽďŝůŝǌŽǁĂŶŝĞĚŽƵĚǌŝĂųƵǁŬŽŶƐƵůƚĂĐũĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘

2. Wsparcie Rad Seniorów na Podlasiu
tĞǁƌǌĞƑŶŝƵƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůWƌĂĐŽǁŶŝĂŶĂǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ^ǌƵŬĂŵǇWŽůƐŬŝǌŝĂųĞŐŽƐƚŽŬƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųũĂŬŽƉƌĞůĞŐĞŶƚ
ǁ/WŽĚůĂƐŬŝŵ<ŽŶŐƌĞƐŝĞZĂĚ^ĞŶŝŽƌſǁǁ^ƵƉƌĂƑůƵ͘ǌŝĞůŝųƐŝħĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵŝWƌĂĐŽǁŶŝǁƚǁŽƌǌĞŶŝƵƐƚĂŶĚĂƌĚſǁƌĂĚƐĞŶŝŽƌſǁ͘

3͘WŽŵĂƌĂŷĐǌŽǁĂƌƵǏǇŶĂ
W 2020ƌŽŬƵŐƌƵƉĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚǌWƌĂĐŽǁŶŝČǌĂĐǌħųĂƐŝħŬŽŶƐŽůŝĚŽǁĂđ͕ŝŶƚĞŐƌŽǁĂđŝƉůĂŶŽǁĂđƉƌǌǇƐǌųĞ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂũĂŬŽǌĞƐƉſų͘
KƉƌſĐǌĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŝǁƐƉĂƌĐŝĂǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂũǁŝħŬƐǌĞŐŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂǁĐŝČŐƵƌŽŬƵ ʹ'ĂůĂǌŽŬĂǌũŝ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽŶŝĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŝĐǌųŽŶŬŝŶŝĞƌƵǏǇŶǇƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁ 2ͲĚŶŝŽǁǇŵƐƉŽƚŬĂŶŝƵŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇŵ͕ƉŽųČĐǌŽŶǇŵǌ
warsztatami
ŝƉůĂŶŽǁĂŶŝĞŵǁƐƉſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷĂƚĂŬǏĞǁĐǇŬůŝĐǌŶǇĐŚƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚŽŶͲůŝŶĞ͘
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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

2400

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

Osoby prawne

310

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

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

prowadzenie centrum organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ;ŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝKWŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝ
KWͿͬͬĚŽƌĂĚǌƚǁŽͬͬƐǌŬŽůĞŶŝĂͬͬƵƐųƵŐŝ
ŬƐŝħŐŽǁĞͬͬďŝďůŝŽƚĞŬĂŝĐǌǇƚĞůŶŝĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂ
oraz czytelnie obywatelskie // animowanie
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝͬͬ
promowanie wizerunku III sektora (m.in.:
ŬŽŶŬƵƌƐǇŶĂŶĂũůĞƉƐǌČŝŶŝĐũĂƚǇǁħƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČ
na szczeblu Koszalina i województwa) //
ŝŶƚĞŐƌĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂďƵĚƵũČĐĞ
ƌĞůĂĐũĞŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ;ŵ͘ŝŶ͗͘&ĞƐƚŝǁĂů
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕'ĂůĂǌŽŬĂǌũŝ
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞŐŽŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15

Numer Kodu
(PKD)

94.99.Z

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

Ϭ͕ϬϬǌų

7

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ

2

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂ
ƌŽǌǁſũǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
lokalnych

tĚƌĂǏĂŶŝĞƉƌŽĐĞƐƵďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ
ǁŵŝĞƑĐŝĞ<ŽƐǌĂůŝŶ͗ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƐƉŽƚŬĂŷ͕ĚŽƌĂĚǌƚǁĂĚůĂ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝǁųĂĚǌ
lokalnych z zakresu zasad konsultacji
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕
ĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽ͕
ƉƌŽĐĞĚƵƌďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕ĚŽďƌǇĐŚ
ƉƌĂŬƚǇŬŝƉŽŵǇƐųſǁǌŐųĂƐǌĂŶǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚ
85.59.B
ďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͘tƐƉſųƚǁŽƌǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌďƵĚǏĞƚƵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͕ǁ
ƚǇŵƵĐŚǁĂųǇƌĞŐƵůƵũČĐĞũũĞŐŽǁĚƌĂǏĂŶŝĞ͖
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŝ
ĞǁĂůƵĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷͬͬ
^ǌŬŽůĞŶŝĞĚůĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƐųƵǏď
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǌƉŽǁŝĂƚƵŬŽųŽďƌǌĞƐŬŝĞŐŽǌ
ǌĂŬƌĞƐƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŵŝ
senioralnymi

Ϭ͕ϬϬǌų

2

Organizacja spotkania szkoleniowego dla
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǌƚĞƌĞŶƵ
województwa zachodniopomorskiego
ĚŽƚǇĐǌČĐĞŐŽƉƌŽŐƌĂŵƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽ
ͣAktywni Obywatele ʹFundusz Krajowy͗͟
omówienie zasad udzielania
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͕ƉŽĚǌŝĂųƵƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
ĐǌƚĞƌǇŽďƐǌĂƌǇ;KďƐǌĂƌϭ͘ŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞ
94.99.Z
wymienionych w art. 3 ust. 3, w
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘
ŝĚǌŝĂųĂŶŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞ͖KďƐǌĂƌϮ͘KĐŚƌŽŶĂ
ƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂŝƌſǁŶĞƚƌĂŬƚŽǁĂŶŝĞ͖
KďƐǌĂƌϯ͘tǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞŐƌƵƉŶĂƌĂǏŽŶǇĐŚŶĂ
wykluczenie; Obszar 4. Wsparcie rozwoju
sektora obywatelskiego), harmonogram
ŽŐųĂƐǌĂŶŝĂŬŽŶŬƵƌƐſǁ

Ϭ͕ϬϬǌų

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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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

ϯϯϯϲϯϳ͕ϰϳǌų
Ϯϴϱϲϱϳ͕ϭϲǌų
ϯϲϵϱϬ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϭϬϯϬ͕ϯϭǌų

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

w
tym:

ϭϰϯϴ͕ϴϬǌų
ϮϵϰϳϬϴ͕ϲϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

ϳϳϲϱϰ͕ϯϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϯϱϱϭϰ͕ϰϳǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15

ϭϱϲϵϰϰ͕ϱϴǌų
ϯϰϱϵϱ͕Ϯϱǌų
ϱϰϬ͕Ϭϳǌų
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ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϱϰϬ͕Ϭϳǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϯϲϵϱϬ͕ϬϬǌų

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

ϭϯϰϬ͕ϵϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϵϭϰ͕Ϭϲǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞďŝďůŝŽƚĞĐǌŬŝĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ;ŬŽƐǌƚǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĞͲƉŽǌŽƐƚĂųĞ
koszty)

ϵϭϰ͕Ϭϲǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 ǌĂŬƵƉŬƐŝČǏĞŬĚŽďŝďůŝŽƚĞĐǌŬŝĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϵϭϰ͕Ϭϲǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϯϱϭϭϬ͕ϱϳǌų

ϵϭϰ͕Ϭϲǌų

ϮϴϳϭϯϬ͕Ϯϲǌų

ϵϭϰ͕Ϭϲǌų

ϯϲϵϱϬ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϭϬϯϬ͕ϯϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϭϰϳϯ͕ϭϬǌų

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.
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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15

3,26 etatów

11

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

4 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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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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

17 osób

4 osób
13 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)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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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
1 Prowadzenie Centrum
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
w Koszalinie 2019-2021

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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2 ǌŝĞŷKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚϮϬϮϬ

1. Wzmocnienie poczucia
Gmina Miasto Koszalin
ũĞĚŶŽƑĐŝŝǁƐƉſůŶĞũƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
ǁƑƌſĚŬŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
Ϯ͘ZŽǌǁſũǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
organizacjami 3.
Upowszechnienie wiedzy o
ƐĞŬƚŽƌǌĞǁƑƌſĚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
ŵŝĂƐƚĂϰ͘WƌŽŵŽĐũĂĚǌŝĂųĂŷ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝŝĐŚǁŬųĂĚƵǁ
ƌŽǌǁſũ<ŽƐǌĂůŝŶĂϱ͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
poziomu profesjonalizacji
ĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝĚŽĐĞŶŝĂŶŝĂ
ǁǇƌſǏŶŝĂũČĐǇĐŚƐŝħĚǌŝĂųĂŷϲ͘
ZŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŶĂůŝŶŝŝ
ƐĂŵŽƌǌČĚʹorganizacje
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞ

ϳϬϬϬ͕ϬϬǌų

3 Festiwal Organizacji
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚϮϬϮϬ

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

ϭϲϬϬϬ͕ϬϬǌų

4 Akcja ͣZostawiam 1% na
Pomorzu Zachodnim͟ϮϬϮϬ

1. Upowszechnienie wiedzy o
Województwo Zachodniopomorskie
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ǁƑƌſĚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁWŽŵŽƌǌĂ
ĂĐŚŽĚŶŝĞŐŽŝŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞ
patriotyzmu lokalnego 2.
Budowanie wspólnej
ƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
zachodniopomorskiego III
sektora 3͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ
ŵŝħĚǌǇ^ĂŵŽƌǌČĚĞŵ
Województwa
Zachodniopomorskiego a
organizacjami

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

5 Zachodniopomorskie Forum 1͘WŽƉƌĂǁĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝ
Województwo Zachodniopomorskie
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘E'K
ĚǌŝĂųĂŷWĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁĚƐ͘
2020
NGO poprzez zapewnienie
ĚŽƐƚħƉƵĚŽĂŬƚƵĂůŶĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
ǁĂǏŶĞũĚůĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ///ƐĞŬƚŽƌĞŵ
2͘ĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞƉųĂƐǌĐǌǇǌŶǇĚŽ
ǁǇŵŝĂŶǇŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ƉŽŐůČĚſǁŝ
ǁŶŝŽƐŬſǁŵŝħĚǌǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝ
Forum
3. Poprawa stopnia integracji i
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇ
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬĂŵŝ
4͘ZŽǌǁſũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũƐĂŵŽƌǌČĚſǁǌ
terenu województwa z
organizacjami

ϮϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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6 >ŽŬĂůŶǇ/ŶĚĞŬƐ:ĂŬŽƑĐŝ
tƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
Województwa
Zachodniopomorskiego z
organizacjami
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ2020

ϭ͘WƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞǁƑƌſĚ
Województwo Zachodniopomorskie
zachodniopomorskich
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽƌĂǌƐĂŵŽƌǌČĚſǁ
ŬŽƌǌǇƑĐŝǌĞƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂŶĂƌǌħĚǌŝ
badania wzajemnych relacji 2.
WƌŽŵŽĐũĂƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂũĂŬŽƐĂŵŽƌǌČĚƵ
otwartego na nowe
mechanizmy wzajemnej
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͕ƐƚŽƐƵũČĐĞŐŽ
ŬŽŶŬƌĞƚŶĞŶĂƌǌħĚǌŝĂƉŽƉƌĂǁǇ
ũĂŬŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇ:^dͲE'Kϯ͘
Wykorzystanie wiedzy z raportu
do planowania kolejnych
ŶĂƌǌħĚǌŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇ:^dͲE'K
na poziomie województwa w
kolejnych latach

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

7 Zachodniopomorskie
Centrum Organizacji
WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ

1. Wsparcie rozwoju
Województwo Zachodniopomorskie
kompetencji przedstawicieli/ek
organizacji z terenu
Województwa
Zachodniopomorskiego 2.
Wzmocnienie wspólnej
ƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
zachodniopomorskiego III
ƐĞŬƚŽƌĂϯ͘ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ
ŵŝħĚǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝĂ
^ĂŵŽƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌŬŝŵ͘

ϯϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 ŬŽƌǌǇƑĐŝČĚůĂWŽŵŽƌǌĂ
ĂĐŚŽĚŶŝĞŐŽͲƉŽǌĂƌǌČĚŽǁŝ
eksperci ds. stanowienia
prawa

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

Ϯϳϱϲϱϱ͕ϬϬǌų

2 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

EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego

ϰϯϳϮϱ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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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

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

0RQLND:LGRFNDàXNDV]&LHĞOLĔVNL

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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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, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, NR
KRS: 0000026352
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Stowarzyszenie Pracownia Pozarządowa jest zawiązane na czas nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 do 31.12.2020.
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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalnosci przez stowarzyszenie Pracownia Pozarzadowa co najmniej 12
miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Pracownię
Pozarządową.
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 (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne larta informacje z nich wynikajace były porównywalne.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok jest sporządzone z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości wg załącznika
nr 6.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według wartości ksiegowej (cena nabycia) minus dokonane odpisy amortyzacyjne,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje sie stawki przewidziane w wykazie stawek
amortyzacyjnych stanowiacych załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów dokonuje się gdy wartość środka
trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania jest wyąsza niż 10.000,00zł
- pozostałe składniki aktywówi pasywów wycenia się następujaco:
rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
środki pieniężne według wartości nominalnej,
udziały własne według cen nabycia,
kapitały i fundusze oraz pozostałe aktywa i pzsywa wg wartości noiminalnej.
W roku 2020 sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-02-25
Data zatwierdzenia: 2021-03-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

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 koniec
roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

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

21 488,17

85 035,56

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

914,06

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

20 574,11

85 035,56

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

21 488,17

85 035,56

3 461,15

1 988,05

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

775,73

3 461,15

IV.

Zysk (strata) netto

2 685,42

-1 473,10

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

18 027,02

83 047,51

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

18 027,02

11 428,94

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

71 618,57

21 488,17

85 035,56

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-03-30

Hanna Walo

0RQLND:LGRFNDàXNDV]&LHĞOLĔVNL+DQQD:DOR

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

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-15
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75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2
0000026352

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

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

636 182,67

333 637,47

I.

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

579 032,67

285 657,16

II.

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

57 150,00

36 950,00

III.

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

0,00

11 030,31

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

633 497,25

335 110,57

I.

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

576 347,25

287 130,26

II.

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

57 150,00

36 950,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

11 030,31

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

2 685,42

-1 473,10

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

0,00

0,00

H.

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

2 685,42

-1 473,10

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

0,00

M.

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

2 685,42

-1 473,10

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

2 685,42

-1 473,10
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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 Pozarządowa nie posiada zadnych zobowiazań 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 Pozarządowa nie udziela zaliczek i kredytów czlonkom organów administracyjnych, zarządzajacych i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wciagu roku nie wystąpiły operacje na majatku 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
Przychody z działalnosci statutowej
w tym:
Przychody z działalnosci nieodpłatnej
w tym:
darowizny na działalność statutową
wpłaty z 1% podosf przekazane przez Urzedy skarbowe
Dotacje z Urzedu Miasta Gminy Koszalin
Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Dotacja na real.Korpusu Solidarnoiści-program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 z
NIW-CRSO przek przez Stow.POLITES w Szczecinie
Dotacja w ramach Prog.Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspł.ze śr.EFS iBP przek przez KPRM w
Warszawie POWER
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzen pracowników w następstwie wyst.COVID-19 na pods art.15zze ustawy z dnia
02.03.2020 (Dz.U.poz.1842 z póź zm ) wg umowy UmCovWynO/20/0007 przek przez Powiatowy Urzad Pracy w Koszalinie

333637,47

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pozytku publicznego
w tym:
Środki urzedu gminy Miasta koszalin na realizację działań związanych z prowadzeniem Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
2021
Środki Fundacji im Stefana Batorego w Warszawie na org. spotkania szkoleniowego dla org. pozarządowych dotyczacego
programu grantowego " Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy"
Środki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na szkolenie dla pracowników służb społecznych z pow.
kołobrzeskiego
Środki Miast,Gmin,powiatów i Starostw powiatowych za udział 27 pełnomocników ds NGO w Zachodniopomorskim Forum
pełnomocników ds NGO 2020

36950,00

285657,16
540,07
1438,80
40700,81
90487,81
34595,25
92138,46
25755,96

30200,00
1800,00
900,00
4050,00

Pozostałe przychody operacyjne tj:
Pomoc publiczna- dotacja budżetu państwa- zwolnienie z opłacania składek ZUS za Miesiace; kwiecień 2020, maj 2020 w
kontekscie trwajacej eppidemii COVID-19 (Dz.Urz.UE C 91 I z 30.03.2020)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

11030,31

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej pozytku publicznego i pomocy publicznej

335110,57

w tym:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pozytku publicznego
287130,26
w tym:
Koszty realizacji zadań z działalności nieodpłatnej:
258566,13
w tym:
"Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego-pozarządowi eksperci ds stanowienia prawa". Program Operacyjny Wiedza Edukacja
92138,46
Rozwój POWER- rozl ze środ.współ z EFS w wys.84,28%, a w wys .15,78% ze śr. BP
Akcja "Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim"2020. Rozl z dotacji z U.Marszałkowskiego Woj.Zachpom . w Szczecinie w
17742,84
wys. 17604,37zł oraz z darowizn na dział stat PP w wys.138,47zł
Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorzadów Woj. Zachodniopomorskiego z organ. pozarządowymi 2020. Rozliczany z
13366,36
dotacji U.Marszałkowskiego Woj Zachpom. w wys.12883,44zł oraz z darowizn na dziął. stat. PP w wys. 482,92zł
"Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych" Rozliczanane z dotacji z U.Marzałkowskiego Woj. Zachodniop. w
35022,41
wys 35000,00 oraz z darowizn na dział stat PP w wys. 22,41zł
"Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds NGO 2020". Rozliczane z dotacji z U.Marszałkowskiego Woj.
25000,00
Zachodniopomorskiego
"Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie 2019-2021" Rozliczane z dotacji U.G.Miasta Koszalin
19321,81
"Dzień Organizacji pozarządowych 2020" Rozliczane z dotacji U.G.Miasta Koszalin
7000,00
"Festiwal Organizacji pozarządowych 2020" Rozliczany z dotacji U.G.Miasta Koszalin
14379,00
"Partnerstwo dla Wolontariatu w programie "Korpus Solidarności-Prog.Wspierania i Rozw.Wolontariatu Długoterm. na Lata
34595,25
2018-2030 -Rozl.z dotacji z NIW-CRSO , przekazane przez partnera zadania Stow.POLITES w Szczecinie
Koszty administracyjne działalności nieodpłatnej
28564,13
w tym:
Koszty adm. dział. nieodpłatnej rozliczane z darowizn na dział stat PP
1894,11
Koszty adm. dział. nieodpłatnej rozliczane z 1% pdoof
914,06
Koszty adm. dział. nieodpłatnej rozliczane z dofinan. wynagr pracowników w nast COVID-19wg UmCovWynO/20/0007
25755,96
przek. przez PUP w Koszalinie
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
36950,00
w tym:
Przeprowadzenie i realizacja cyklu spotkań oraz analiz Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021
30200,00
Udział w Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds NGO 2020
4050,00
Organizacja spotkania szkoleniowego dla org.pozarzadowych dotyczacego programu grantowego "Aktywni obywatele-Fundusz
1800,00
Krajowy" rozl ze śr F.im Stef.Batorego
Szkolenia dla pracow. służb społecznych z pow. kołobrzeskiego roz ze śr TPD Odział Okręgowy w Koszalinie
900,00
Pozostałe koszty operacyjne
11030,31
w tym:
Pozostałe koszty operacyjne- zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń za miesiace IV.2020 i V.2020 w kontekscie
11030,31
trwajacej epidemi COVID-19 (Dz.Urz.UE C 91I z 20.03.2020) rozl z budżetu państwa w ramach pomocy publicznej
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na dzień bilansowy Pracownia Pozarządowa nie posiada funduszu statutowego.
Fundusz własny wynosi 1988,05zł i jest to ( darowizny na dział stat.PP 122,41 zł oraz wpłaty 1% pdof w wys.1865,64zł),
czyli:
zysk z lat ubiegłych w wysokości: 3461,15zł (darowizny na dział. statut. PP w wys.2120,25zł i wpłaty z 1% pdof w wys.1340,90zł),
zysk za rok bieżący w wysokości: -1473,10zł (darowizny na dział stat.PP -1997,84zł i wpłaty z 1% pdof w wys.+524,74zł)
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%
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku obrotowym Pracownia Pozarządowa otrymała przychody z 1% pdosf przek. przez Urzedy Skarbowe w wysokości 1438,80zł z tego
wydatkowała 914,06zł na zakup książek do biblioteczki dla organizacji pozarządowych (koszty administracyjne- pozostałe koszty). Pozostałą
niewydatkowana część przychodów z 1% pdof czyli 524,74zł przeznacza 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 zamknął się stratą w wysokości: -1473,10zł. Powstała strata zmniejsza fundusz własny przeznaczony na kolejne lata.

Data sporządzenia: 2021-02-25
Data zatwierdzenia: 2021-03-30
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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

