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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. KOSZALIN

Powiat M. KOSZALIN

Ulica DWORCOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

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

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

Strona www www.pracowniapozarzadowa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-12

2005-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33110739700000 6. Numer KRS 0000026352

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Widocka Prezeska TAK

Łukasz Cieśliński Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Helena Wróblewska Przewodnicząca TAK

Agata Miarka Członek TAK

Piotr Wasilewski Członek TAK

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Pracowni:
a. rozwijanie organizacji pozarządowych; 
b. zwiększanie współpracy administracji z mieszkańcami / mieszkankami i 
organizacjami pozarządowymi;
c. wzmacnianie aktywności obywatelskiej, w tym wolontarystycznej.

Pracownia prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie 
(zgodnie 
z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4): 
a. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32;
b. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
c. promocji i organizacji wolontariatu;
d. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
e. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
f. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
g. działalności charytatywnej;
h. rewitalizacji;
i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
j. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Formy realizacji celów statutowych: 
a. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, 
konferencji, wizyt studyjnych oraz innych form edukacyjnych; 
b. zbieranie i upowszechnianie informacji; 
c. prowadzenie usług informacyjnych i doradczych; 
d. prowadzenie działań integrujących;
e. organizowanie wydarzeń i kampanii promocyjnych;
f. monitorowanie i prowadzenie badań;
g. prowadzenie działań sieciujących;
h. prowadzenie działań na rzecz zespołów dialogu obywatelskiego;
i. tworzenie i wdrażanie standardów;
j. rzecznictwo i dbanie o jakość prawa;
k. podejmowanie innych działań, skierowanych na realizację celów 
statutowych Pracowni.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Przedsięwzięcia realizowane w Pracowni w 2020 roku mieściły się w trzech głównych obszarach aktywności: 
1. Organizacje pozarządowe
2. Współpraca międzysektorowa
3. Partycypacja obywatelska

I. Działania prowadzone w ramach obszaru ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Centrum Organizacji Pozarządowych (COP)

Działania w ramach COP prowadzone były zarówno dla organizacji z terenu Koszalina jak i z całego województwa 
zachodniopomorskiego.

Udostępnianie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia COP
Siedziba dostępna była przez cały rok, 40 godzin tygodniowo; do dyspozycji organizacji były: duża sala szkoleniowa, pokój 
doradczo-animacyjny, pokój, 2 łazienki. 
Siedziba COP była stale wyposażana w niezbędne akcesoria.
W roku 2020 zrealizowano 12 usług użyczenia sprzętu, 52 użyczenia sali szkoleniowej COP.
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Prowadzenie Biblioteki i Czytelni Pozarządowej
Największe w regionie, biblioteka i czytelnia pozarządowa były prowadzona stale przez cały rok w godzinach pracy COP. W 2020 
r. Biblioteka i Czytelnia zostały wzbogacone o nowo zakupione książki, bezpłatne broszury (m.in. autorstwa ngo.pl, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Fundacji Batorego) i publikacje pozyskiwane od partnerów i organizacji współpracujących z Pracownią. 
Tematyka nowych książek obejmowała m.in.: podstawy prawne funkcjonowania III sektora, rozwój osobisty, liderstwo, prawo 
pracy.

Wsparcie doradcze
Tematyka prowadzonego doradztwa obejmowała: kwestie formalno-prawne w zarządzaniu organizacją (zatrudnianie 
pracowników, angażowanie wolontariuszy, zmiany w KRS), pomoc w zakładaniu organizacji, pomoc w tworzeniu wniosków o 
dofinansowanie, planowanie strategiczne, zarządzanie zespołem, sprawozdawczość organizacji pozarządowych, rozliczanie 
projektów, kwestie prowadzenia księgowości, źródła finansowania działań organizacji. Doradztwo świadczono zarówno w formie 
elektronicznej, telefonicznej jak i osobiście, w siedzibie Pracowni. Przeprowadzono łącznie 125,5godz. doradztwa dla 59 
organizacji z terenu województwa i Koszalina.

Prowadzenie usług księgowych 
W 2020 r. prowadzone były bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych. Łącznie zrealizowano 64 godziny usług 
obejmujących księgowość z całego roku oraz przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych 
W ciągu roku zrealizowano 9 szkoleń w siedzibie COP:
a. warsztaty dotyczące Programu Aktywni Obywatele, 13.02.2020, 30 osób
b. warsztaty dotyczące Programu „Europa dla Obywateli”, 19.02.2020; 6 osób
c. szkolenie „Praktyczne aspekty pisania wniosków”, 9.03.2020; 50 osób
d. szkolenie on-line „COVID-19 a realizacja zadań publicznych przez ngo ”, 30.04.2020; 47 osób
e. szkolenie on-line „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dobie COVID- 19”, 6.05.2020, 74 osoby
f. szkolenie on-line „Rozwój wolontariatu w organizacji”, 29.10.2020; 7 osób
g. szkolenie on-line „Rozwój wolontariatu w organizacji”, 3.11.2020; 3 osoby
h. szkolenie on-line „Rozliczanie projektów i sprawozdawczość w czasach Covid”, 26.11.2020; 72 osoby
i. szkolenie on-line „Planowanie działań i tworzenie ofert w czasach Covid ”, 3.12.2020; 54 osoby.

Prowadzenie kampanii na rzecz III sektora i usług informacyjno-promocyjnych
a. media obywatelskie. W ramach działania powstała grupa medialna, która zajmowała się promocją idei społecznikostwa, 
działań koszalińskich organizacji, tworzeniem lokalnych kampanii społecznych. Na bieżąco przygotowywano przekazy 
internetowe promujące aktywność obywatelską i NGO np. dot. obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, Dnia Wolontariusza, 
Dzień Kobiet - Dzień liderek, Dnia Sołtysa. Wspierano kampanię dot. "Zostawiam 1% w Koszalinie". Zamieszczano posty na temat 
koszalińskich organizacji pozarządowych na portalu Facebook. Przeprowadzono konkurs promocyjny na portalu FB. Wywiady dla 
lokalnych mediów na temat organizacji pozarządowych np. Koszalińskie Forum w TV Max, Tło wydarzeń, RMF MAXXX, Radio 
Koszalin. 
b. „Pozarządowa czytelnia przy kawie”: w 5 koszalińskich kawiarniach/restauracjach (oraz w siedzibie Oferenta) funkcjonowały 
specjalne stojaki zawierające książki / wydawnictwa / czasopisma związane z tematyką pozarządową i obywatelską. Dodatkową, 
szóstą biblioteczkę umieszczono w siedzibie COP. Z uwagi na ograniczenia w związku z epidemią, przez część roku czytelnie nie 
były dostępne dla mieszkańców.
c. kampanie informacyjne na rzecz rozwoju wolontariatu oraz filantropii (we współpracy z Politechniką Koszalińską): warsztaty 
dla studentów PK (21.10.2020, 28 osób; spotkanie on-line).

Rozwijanie współpracy i poziomu integracji między koszalińskimi organizacjami 
Ten blok aktywności COP zawiera w sobie działania nakierowane na budowanie partnerstw wewnątrz lub międzysektorowych, 
budowania współpracy organizacji, jak również prowadzenie  innych  działań  w  zakresie  integracji  sektora  pozarządowego  
wokół  istotnych problemów społecznych. 
Podczas epidemii COP sieciował koszalińskie organizacje pomagające społeczności podczas Covid oraz koordynował współpracę 
i wymianę informacji pomiędzy organizacjami. Działalność oparta o grupę na facebooku #MyKoszalin - Dobroczynność / 
Wolontariat (365 członków). Współpraca z instytucjami miejskimi w tym MOPR, ZBM. Wywiady radiowe i telewizyjne o 
działalności grupy. Przygotowano 3 zestawienia wspólnej oferty pomocy koszalińskich organizacji oraz plakat (kilkaset sztuk) 
promujący współpracę i ofertę pomocową koszalińskich organizacji.
Z uwagi na istniejącą praktycznie przez cały rok sytuacje epidemiologiczną i obowiązujące ograniczenia i zakazy dotyczące 
przemieszczania się, zgromadzeń i kontaktów nie prowadzono w 2020 roku spotkań integrujących z udziałem organizacji na 
żywo.

Rozwijanie współpracy samorządu i koszalińskich organizacji pozarządowych 
a. promocja Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, doradztwo w tym zakresie;
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b. przygotowano i przeprowadzono proces badania jakości współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych 
metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (w tym badania ankietowe, spotkanie zespołu ds. LIJW). Przedmiotem badania  
w roku 2020 była współpraca w 2019 r.

2. Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych

Zadanie składało się z dwóch elementów: konkursu „Koszaliński Lider NGO 2020” na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 
2019 oraz uroczystej Gali z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych. Konkurs obejmował trzy kategorie konkursowe: „Koszaliński 
Lider NGO 2020”, „Koszaliński Debiut NGO 2020” oraz „Koszaliński Honorowy Lider NGO 2020”. Komisja konkursowa wyłoniła 3 
laureatów, przyznano również 2 wyróżnienia.  

Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gali, która odbyła się 7 października. Oprócz rozstrzygnięcia konkursu i uhonorowania 
zwycięzców, w części artystycznej odbył się wyjątkowy koncert piosenek musicalowych w wykonaniu artystów Teatru 
Muzycznego Adria z Koszalina. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Gala miała okrojoną formułę integracyjną. W 
trakcie Gali dokonano również wręczenia pamiątkowych statuetek organizacjom i grupom nieformalnym, które w trudnych 
miesiącach wiosennych najsilniej włączyły się w działania wspierające osoby i podmioty dotknięte przez covid. Uroczystość 
zgromadziła ponad 220 osób, w tym przedstawicieli co najmniej 
47 koszalińskich organizacji pozarządowych.

3. Zachodniopomorski Lider NGO 2020

W roku 2020 już po raz trzeci zorganizowano Konkurs na najciekawsze i najlepsze inicjatywy pozarządowe realizowane na 
Pomorzu Zachodnim. Stworzony został regulamin konkursu, opublikowano całość zasad i rozpoczęto akcje promocyjną. 
Zgłoszono 60 inicjatyw przez 53 organizacje. 
Komisja konkursowa pracowała zdalnie (w formie on-line odbyły się dwa spotkania: 6.11 i 10.11). W kategorii dla organizacji 
powstałych w latach 2018-2019 spośród 14 zgłoszonych inicjatyw wyłoniono laureata i przyznano 4 wyróżnienia. W kategorii dla 
organizacji z budżetem rocznym do 25.000 zł spośród 11 nadesłanych inicjatyw wyłoniono laureata, przyznano 2 wyróżnienia. W 
kategorii głównej spośród 35 nadesłanych inicjatyw wyłoniono laureata oraz przyznano 4.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i istniejące ograniczenia nie można było dokonać uroczystego wręczania nagród. Laureaci 
i wyróżnieni zostali odwiedzeni przez przedstawicieli organizatora konkursu, podczas spotkań wręczono im statuetki, dyplomy 
oraz pamiątkowe czeki związane z nagrodami finansowymi. Podczas sesji otwierającej Zachodniopomorskie Forum NGO 
ogłoszono oficjalnie wyniki konkursu.

4. Zachodniopomorska Akademia NGO

W roku 2020 rozpoczęto realizację 2-letniego projektu szkoleniowego (w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Pomorza 
Zachodniego). Zrealizowano 5 szkoleń stacjonarnych oraz 6 sesji on-line dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych. 
Wzięło w nich udział blisko 100 osób. 
Tematyka dla każdej grupy była zbliżona i obejmowała m.in.: budowanie relacji organizacji z administracją; strategia z 
uwzględnieniem narzędzi dialogu społecznego; wizerunek i komunikacja organizacji pozarządowej; prawo podatkowe, prawo 
pracy.
Projekt będzie kontynuowany w roku 2021.

5. Zachodniopomorskie Forum NGO

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych to jedyne tego typu wydarzenie o zasięgu regionalnym, kierowane do 
organizacji z terenu województwa. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w roku 2020 odbyło się ono w formule on-line. Na 
Forum złożyło się 5 spotkań:
a. 8 grudnia: Sesja otwierająca Zachodniopomorskie Forum NGO wraz z podsumowaniem tegorocznej edycji Konkursu 
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. 16 grudnia: Tożsamość. Liczba uczestników / uczestniczek: 17
e. 17 grudnia: Księgowość. Liczba uczestników / uczestniczek: 21

6. Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych
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Panujące warunki epidemiologiczne w ciągu roku spowodowały brak możliwości zorganizowania plenerowego wydarzenia, 
jakim do tej pory był Festiwal. Zamiast tego odwiedzono z kamera koszalińskie organizacje i stworzono zestaw filmów 
promujących koszalińskie stowarzyszenia i fundacje, pokazujące ich działalność wśród mieszkańców Koszalina, w tym spot 
przedstawiający działalność koszalińskich organizacji podczas epidemii,
Przeprowadzono również cykl spotkań i wywiadów w koszalińskich mediach, w tym TV Max Tło Wydarzeń, TV Max Wydarzenia, 
Miasto Tygodnik Koszaliński Opracowywano artykuły i teksty zamieszczane w Internecie przybliżające koszaliński III sektor, 
ciekawostki, statystyki, szczegóły działalności. Trwała stała promocja akcji i publikowanie jej efektów poprzez m.in.: FB, www i 
kanał YouTube Pracowni, stronę www Urzędu Miejskiego w Koszalinie, FB Koszalina, strony www i profile FB koszalińskich 
organizacji pozarządowych.

II. Działania prowadzone w ramach obszaru WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

1. Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO

W ostatnim kwartale roku zorganizowano XIV Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (we współpracy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego). Pierwotnie miało się ono odbyć, 
podobnie jak poprzednie tego typu wydarzenia jako 2-dniowa konferencja stacjonarna, jednak z uwagi na covid 
przeprowadzono je w formule on-line.

Łącznie odbyło się 11 sesji on-line, w okresie od 30 października do 9 grudnia; tematyka, m.in.: Współpraca samorządu i 
organizacji w dobie COVID-19, Rozliczanie przez rezultaty – jak planować efekty w ofercie, jak je sprawozdawać i rozliczać, 
Zasady prowadzenia otwartych konkursów ofert 2020/2021 – ogłoszenia, wzory, sprawozdawczość, kontrola, Dobre praktyki we 
współpracy samorządu i organizacji z Polski: polityka lokalowa, mechanizm pożyczek z budżetu gminy dla organizacji, 
Wolontariat w samorządzie lokalnym, Przyszłość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wszystkich 
sesjach Forum wzięło udział 209 osób.

2. Udział w ciałach dialogu obywatelskiego

Aktywność przedstawicieli Pracowni Pozarządowej w zespołach roboczych i ciałach dialogu obywatelskiego na terenie 
województwa:
• Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
• Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
• Zespół ds. monitoringu „Miejskiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022” (Koszalin).

3. Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2020

Drugie tego typu badanie w skali regionalnej zaangażowało pracowników samorządu wojewódzkiego jak i organizacji 
pozarządowych z terenu całego województwa, a jego efekty zostały rozpropagowane wśród wszystkich samorządów szczebla 
gminnego i powiatowego w województwie. Badanie składało się z 3 etapów:
a. Dokonano analizy stanu wyjściowego – analizowano dane dotyczące współpracy prowadzonej na przestrzeni roku 2019 (lub 
wg stanu na koniec roku 2019)
b. Przeprowadzono badania ankietowe (338 ankiet) wśród przedstawicieli Samorządu Województwa (Zarząd, Radni Sejmiku, 
Wydziały Urzędu Marszałkowskiego), organizacji pozarządowych oraz zespołów działających przy Urzędzie.
c. Powołano Zespół ds. LIJW 2020, dokonał on oceny współpracy Samorządu Województwa i organizacji w 18 obszarach 
współpracy (zgodnie z zapisami Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych), a także wypracował 
rekomendacje odnośnie dalszej współpracy.

III. Działania prowadzone w ramach obszaru PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

1. Korpus Solidarności

Pracownia jako partner lokalny realizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem POLITES ze Szczecina projekt mający na celu 
wzmacnianie i propagowanie wolontariatu długoterminowego na Pomorzu Zachodnim. Działania prowadzone były wielotorowo 
i obejmowały m.in.:
• wsparcie dla wolontariuszy (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne, dofinansowanie akcji podejmowanych przez 
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wolontariuszy),
• edukacja koordynatorów wolontariatu w organizacjach (szkolenia i poradnictwo),
• spotkania informacyjne dla przedstawicieli/ek organizacji jako przyszłych organizatorów wolontariatu,
• certyfikacja organizacji pod hasłem „Miejsce przyjazne wolontariuszom”,
• powołanie lokalnej koalicji i wdrożenie jej projektu (koordynacja i wymiana informacji w trakcie działań na rzecz 
przeciwdziałaniu skutkom covid).

2. Wdrażanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

W okresie luty-listopad Pracownia współpracowała z Urzędem Miejskim w Koszalinie przy wdrażaniu kolejnej edycji KBO. 
Zadania Pracowni objęły m.in.:
• współpracę przy aktualizacji założeń Budżetu i przygotowaniu uchwały w sprawie KBO,
• przeprowadzenie 3 spotkań upowszechniających założenia KBO,
• pomoc merytoryczną dla autorów projektów na etapie ich tworzenia,
• prowadzenie kampanii promocyjnej na etapie głosowania,
• koordynowanie prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego,
• przeprowadzenie procesu ewaluacji KBO.

3. Akcja „Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim”

W ramach Akcji podjęto następujące działania:
• w ramach Gali podsumowującej Program Społecznik w Szczecinie (luty) zorganizowano kampanię fotograficzną z udziałem 
gości przybyłych na wydarzenie,
• zorganizowanie wysyłki informacji mailowej o Akcji do zachodniopomorskich OPP (230); w mailu przesłano baner promocyjny 
Akcji do zamieszczania na stronie internetowej organizacji oraz nakładkę do zdjęć profilowych na FB,
• przygotowano i wykonano dystrybucję plakatów do wszystkich Urzędów Skarbowych z terenu województwa ( 20) z prośbą o 
przyłączenie się do Akcji i zawieszenie plakatów w siedzibach,
• wysłano korespondencję mailową do wszystkich samorządów z terenu województwa (gminnych i powiatowych – 131) 
zawierającą prośbę o zamieszczenie na stronach www urzędów banerów promocyjnych Akcji.

IV. Pozostała aktywność Pracowni Pozarządowej

1. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

Pracownia była jednym z podmiotów zakładających Federację 6 lat temu. W ciągu 2020 roku jej aktywność w ramach Federacji 
obejmowała:
• udział w Walnym Zgromadzeniu członków ZFP (wrzesień),
• uczestnictwo w pracach zarządu Federacji (przedstawiciel Pracowni wchodzi w skład zarządu Federacji),
• aktywność w mailowej grupie dyskusyjnej członków ZFP, m.in.: zapraszanie organizacji członkowskich do udziału w 
regionalnych inicjatywach III sektora, przygotowywanie opinii i mobilizowanie do udziału w konsultacjach społecznych.

2. Wsparcie Rad Seniorów na Podlasiu

We wrześniu przedstawiciel Pracownia na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski z Białegostoku uczestniczył jako prelegent 
w I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Dzielił się doświadczeniami Pracowni w tworzeniu standardów rad seniorów.

3. Pomarańczowa Drużyna

W 2020 roku grupa wolontariuszy współpracujących z Pracownią zaczęła się konsolidować, integrować i planować przyszłe 
działania jako zespół. 
Oprócz aktywności i wsparcia w organizacji największego wydarzenia w ciągu roku – Gala z okazji Koszalińskiego Dnia 
Organizacji Pozarządowych, członkowie i członkinie Drużyny uczestniczyli w 2-dniowym spotkaniu integracyjnym, połączonym z 
warsztatami 
i planowaniem wspólnych działań a także w cyklicznych spotkaniach on-line.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2400

310

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

prowadzenie centrum organizacji 
pozarządowych (koszaliński COP i wojewódzki 
COP) // doradztwo // szkolenia // usługi 
księgowe // biblioteka i czytelnia pozarządowa 
oraz czytelnie obywatelskie // animowanie 
współpracy między organizacjami // 
promowanie wizerunku III sektora (m.in.: 
konkursy na najlepszą inicjatywę pozarządową 
na szczeblu Koszalina i województwa) // 
integracja organizacji i wydarzenia budujące 
relacje między organizacjami (m.in.: Festiwal 
Organizacji Pozarządowych, Gala z okazji 
Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych)

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Wdrażanie procesu budżetu obywatelskiego 
w mieście Koszalin: prowadzenie 
warsztatów, spotkań, doradztwa dla 
mieszkańców i przedstawicieli władz 
lokalnych z zakresu zasad konsultacji 
społecznych, aktywności obywatelskiej, 
działań na rzecz rozwoju lokalnego, 
procedur budżetu obywatelskiego, dobrych 
praktyk i pomysłów zgłaszanych w ramach 
budżetu obywatelskiego. Współtworzenie 
zasad i procedur budżetu obywatelskiego, w 
tym uchwały regulującej jego wdrażanie; 
prowadzenie działań promocyjnych i 
ewaluacja przeprowadzonych działań // 
Szkolenie dla pracowników służb 
społecznych z powiatu kołobrzeskiego z 
zakresu współpracy ze środowiskami 
senioralnymi

85.59.B 0,00 zł

2

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

Organizacja spotkania szkoleniowego dla 
organizacji pozarządowych z terenu 
województwa zachodniopomorskiego 
dotyczącego programu grantowego   
„Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”: 
omówienie zasad udzielania 
dofinansowania, podziału programu na 
cztery obszary (Obszar 1. Angażowanie 
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne 
i działania społeczne; Obszar 2. Ochrona 
praw człowieka i równe traktowanie; 
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na 
wykluczenie; Obszar 4. Wsparcie rozwoju 
sektora obywatelskiego), harmonogram 
ogłaszania konkursów

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

animowanie współpracy samorządów szczebla 
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z 
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi // 
wsparcie działalności zespołów dialogu 
obywatelskiego (rady seniorów, rady działalności 
pożytku publicznego) // edukacja i integracja 
osób zajmujących się współpracą z III sektorem 
w urzędach (Zachodniopomorskie Forum 
Pełnomocników ds. NGO) // angażowanie 
mieszkańców do działań na rzecz swojego 
środowiska lokalnego - prowadzenie rozmów z 
władzami, udział w konsultacjach społecznych //  
budżet obywatelski

85.59.B 0,00 zł
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1 438,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 294 708,60 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 333 637,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 285 657,16 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36 950,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 11 030,31 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 540,07 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

77 654,30 zł

25 514,47 zł

156 944,58 zł

34 595,25 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 36 950,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 340,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 914,06 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 335 110,57 zł 914,06 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

287 130,26 zł 914,06 zł

36 950,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 030,31 zł 0,00 zł

1 uzupełnienie biblioteczki dla organizacji pozarządowych (koszty administracyjne - pozostałe 
koszty)

914,06 zł

1 zakup książek do biblioteczki dla organizacji pozarządowych 914,06 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

540,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 473,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,26 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

9 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 180 670,79 zł

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

180 670,79 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 671,68 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 010,21 zł

17 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4 osób

13 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

177 114,06 zł

177 114,06 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 556,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 320,67 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 168 350,12 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 007,97 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
w Koszalinie 2019-2021

1. Zwiększenie wiedzy 
przedstawicieli koszalińskich 
organizacji
2. Rozwój systemu wsparcia 
infrastrukturalnego młodych 
organizacji
3. Zwiększenie poziomu 
współpracy i integracji 
koszalińskich organizacji
4. Wzrost świadomości i wiedzy 
mieszkańców Koszalina na 
temat sektora pozarządowego

Gmina Miasto Koszalin 20 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 191,90 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Dzień Organizacji 
Pozarządowych 2020

1. Wzmocnienie poczucia 
jedności i wspólnej tożsamości 
wśród koszalińskich organizacji 
2. Rozwój współpracy między 
organizacjami 3. 
Upowszechnienie wiedzy o 
sektorze wśród mieszkańców 
miasta 4. Promocja działań 
organizacji i ich wkładu w 
rozwój Koszalina 5. Zwiększenie 
poziomu profesjonalizacji 
działań organizacji i doceniania 
wyróżniających się działań 6. 
Rozwijanie współpracy na linii 
samorząd – organizacje 
pozarządowe

Gmina Miasto Koszalin 7 000,00 zł

3 Festiwal Organizacji 
Pozarządowych 2020

1. Wzmocnienie współpracy 
niefinansowej na linii samorząd 
– organizacje pozarządowe
2. Włączenie sektora 
pozarządowego w ważne 
wydarzenia lokalne
3. Promocja dorobku organizacji 
wśród mieszkańców i 
przedstawicieli innych sektorów 
(samorząd, biznes)
4. Poprawa integracji i 
współpracy między 
organizacjami, budowanie 
wspólnej tożsamości

Gmina Miasto Koszalin 16 000,00 zł

4 Akcja „Zostawiam 1% na 
Pomorzu Zachodnim” 2020

1. Upowszechnienie wiedzy o 
organizacjach pozarządowych 
wśród mieszkańców Pomorza 
Zachodniego i kształtowanie 
patriotyzmu lokalnego 2. 
Budowanie wspólnej
tożsamości 
zachodniopomorskiego III 
sektora 3. Zwiększenie poziomu 
współpracy niefinansowej 
między Samorządem 
Województwa 
Zachodniopomorskiego a 
organizacjami

Województwo Zachodniopomorskie 20 000,00 zł

5 Zachodniopomorskie Forum 
Pełnomocników ds. NGO 
2020

1. Poprawa efektywności 
działań Pełnomocników ds. 
NGO poprzez zapewnienie 
dostępu do aktualnej informacji
ważnej dla prowadzenia 
współpracy z III sektorem
2. Zapewnienie płaszczyzny do 
wymiany informacji, poglądów i 
wniosków między uczestnikami 
Forum
3. Poprawa stopnia integracji i 
współpracy między 
Pełnomocnikami
4. Rozwój współpracy 
niefinansowej samorządów z 
terenu województwa z 
organizacjami

Województwo Zachodniopomorskie 25 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

6 Lokalny Indeks Jakości 
Współpracy Samorządu
Województwa 
Zachodniopomorskiego z 
organizacjami
pozarządowymi 2020

1. Propagowanie wśród 
zachodniopomorskich 
organizacji oraz samorządów 
korzyści ze stosowania narzędzi 
badania wzajemnych relacji 2. 
Promocja samorządu 
województwa jako samorządu 
otwartego na nowe 
mechanizmy wzajemnej 
współpracy, stosującego 
konkretne narzędzia poprawy 
jakości współpracy JST-NGO 3. 
Wykorzystanie wiedzy z raportu 
do planowania kolejnych 
narzędzi współpracy JST-NGO 
na poziomie województwa w 
kolejnych latach

Województwo Zachodniopomorskie 15 000,00 zł

7 Zachodniopomorskie 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych

1. Wsparcie rozwoju 
kompetencji przedstawicieli/ek 
organizacji z terenu 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 2. 
Wzmocnienie wspólnej 
tożsamości 
zachodniopomorskiego III 
sektora 3. Zwiększenie poziomu 
współpracy niefinansowej 
między organizacjami a 
Samorządem Wojewódzkim.

Województwo Zachodniopomorskie 35 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Z korzyścią dla Pomorza 
Zachodniego - pozarządowi 
eksperci ds. stanowienia 
prawa

Wzmacnianie kompetencji 
przedstawicieli/ek organizacji 
pozarządowych i partnerów 
społecznych z Pomorza 
Zachodniego w procesach 
konsultacji społecznych, dialogu 
z administracją publiczną, 
tworzenia nowych regulacji 
prawnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 275 655,00 zł

2 Partnerstwo dla 
Wolontariatu w programie 
"Korpus Solidarności-
Program Wspierania i 
Rozwoju wolontariatu 
Długoterminowego na Lata 
2018-2030"

1. Propagowanie idei 
wolontariatu 
długoterminowego 2. 
Wspieranie działań organizacji 
pozarządowych, szkół, 
wolontariuszy i grup 
nieformalnych w zakresie 
działalności wolontarystycznej

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

43 725,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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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
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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
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-02-25

Hanna Walo

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

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2 
0000026352

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 21 488,17 85 035,56

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 914,06 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 20 574,11 85 035,56

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 21 488,17 85 035,56

PASYWA

A. Fundusz własny 3 461,15 1 988,05

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 775,73 3 461,15

IV. Zysk (strata) netto 2 685,42 -1 473,10

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 027,02 83 047,51

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 027,02 11 428,94

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 71 618,57

PASYWA razem 21 488,17 85 035,56

Data zatwierdzenia: 2021-03-30

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



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

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

Data sporządzenia: 2021-02-25

Hanna Walo

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

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2 
0000026352

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 636 182,67 333 637,47

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 579 032,67 285 657,16

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 57 150,00 36 950,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 11 030,31

B. Koszty działalności statutowej 633 497,25 335 110,57

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 576 347,25 287 130,26

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 57 150,00 36 950,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 11 030,31

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 2 685,42 -1 473,10

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 2 685,42 -1 473,10

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 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

Data zatwierdzenia: 2021-03-30

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



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 333637,47
w tym:  
Przychody z działalnosci nieodpłatnej 285657,16
w tym:  
darowizny na działalność statutową 540,07
wpłaty z 1% podosf przekazane przez Urzedy skarbowe 1438,80
Dotacje z Urzedu Miasta Gminy Koszalin 40700,81
Dotacje przekazane  przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 90487,81
Dotacja na real.Korpusu Solidarnoiści-program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 z
NIW-CRSO przek przez Stow.POLITES w Szczecinie 34595,25

Dotacja w ramach Prog.Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspł.ze śr.EFS iBP przek przez KPRM w
Warszawie  POWER 92138,46

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 25755,96

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pozytku publicznego 36950,00
w tym:  
Środki urzedu gminy Miasta koszalin na realizację działań związanych z prowadzeniem Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
2021 30200,00

Środki Fundacji im Stefana Batorego w Warszawie  na org. spotkania  szkoleniowego dla org. pozarządowych dotyczacego
programu grantowego " Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy" 1800,00

Środki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na szkolenie dla pracowników służb społecznych z pow.
kołobrzeskiego 900,00

Środki Miast,Gmin,powiatów i Starostw powiatowych za udział 27 pełnomocników ds NGO w Zachodniopomorskim Forum
pełnomocników ds NGO 2020 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)

11030,31

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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



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
Rozwój POWER- rozl ze środ.współ z EFS w wys.84,28%, a w wys .15,78% ze śr. BP 92138,46

Akcja "Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim"2020. Rozl z dotacji z U.Marszałkowskiego Woj.Zachpom . w Szczecinie w
wys. 17604,37zł oraz z darowizn na dział stat PP w wys.138,47zł 17742,84

Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorzadów Woj. Zachodniopomorskiego z organ. pozarządowymi 2020. Rozliczany z
dotacji  U.Marszałkowskiego  Woj Zachpom. w wys.12883,44zł oraz z darowizn na dziął. stat. PP w wys. 482,92zł 13366,36

"Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych" Rozliczanane z dotacji  z U.Marzałkowskiego Woj. Zachodniop.  w
wys 35000,00 oraz z darowizn na dział stat PP w wys. 22,41zł 35022,41

"Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds NGO 2020". Rozliczane z dotacji z U.Marszałkowskiego Woj.
Zachodniopomorskiego 25000,00

"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
2018-2030 -Rozl.z dotacji z NIW-CRSO , przekazane przez partnera zadania Stow.POLITES w Szczecinie 34595,25

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
przek. przez PUP w Koszalinie 25755,96

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
Krajowy" rozl ze śr F.im Stef.Batorego 1800,00

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
trwajacej epidemi COVID-19 (Dz.Urz.UE C 91I z  20.03.2020) rozl z budżetu państwa w ramach pomocy publicznej 11030,31

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
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