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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-05-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina CZAPLINEK

Powiat DRAWSKI

Ulica Nr domu 81 Nr lokalu 

Miejscowość SIEMCZYNO Kod pocztowy 78-551 Poczta SIEMCZYNO Nr telefonu 663840100

Nr faksu E-mail 
hss@palacsiemczyno.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32033300100000 6. Numer KRS 0000247103

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

Zdzisław Andziak Prezes Zarządu TAK

Bogdan Andziak 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

Adrian Chochorowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józef Florek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych 
obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,
2. konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je 
zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi, 
3. aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na 
rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony 
środowiska, 
4. promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność 
edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej, europejskiej i światowej 
kultury, sztuki i tradycji, 
5. działalność na rzecz integracji, poznawania i poszanowania odrębności 
kulturowej narodów i grup etnicznych, 

6. działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości 
regionalnej mieszkańców regionu,
7. reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących, 
8. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu,
9. inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu,
10. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia i promowania 
atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym 
uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego,
11. działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
12. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i 
zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych 
rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
13. promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu, 
14. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu 
poprawę sytuacji  społecznej, ekonomicznej i przestrzennej na poziomie 
regionalnym oraz zwiększenie spójności regionu z Unią Europejską,
15. propagowanie i wspieranie innych działalności służących 
wymienionym celom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie: 
spotkań, konferencji i szkoleń 
występów, wystaw, koncertów i innych form prezentacji, 
akcji porządkowania, renowacji, zabezpieczania obiektów zabytkowych i 
ich otoczenia, 
akcji ochrony środowiska,  pozyskiwania środków z przeznaczeniem na 
realizację celów statutowych
przedsięwzięć dotyczących gromadzenia i zabezpieczania dokumentów 
historycznych, 
działalności propagatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej w 
zakresie określonym celami statutowymi, 
prowadzenie zajęć warsztatowych, 
2. współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami 
fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, 
3. pozyskiwanie osób i instytucji znaczących dla celów statutowych 
Stowarzyszenia, 
4. promocję Stowarzyszenia, jego idei oraz dokonań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

25

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność statutowa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) prowadzona jest w oparciu 
o nieodpłatnie użyczony barokowy pałac w Siemczynie, zabytkowy park tworząc zespół pałacowo 
parkowy. Głównym motorem działań jest ratowanie tych zabytków poprzez remonty, bieżącą 
konserwację i opiekę. 
W celu propagowania historii, kultury i ochrony środowiska HSS organizuje coroczne imprezy: 
- maj, to Europejskie Słoneczne Dni poświęcone odnawialnym źródłom energii, ochronie zdrowia i 
środowiska organizowane w postaci konferencji i zajęć interaktywnych. 
Tegoroczne Europejskie Słoneczne Dni zawierały konferencję na temat OZE pod tytułem" Szanse 
rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim". Uczestniczyło w niej ok. 100 
osób dorosłych i 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Złocieńca i Drawska 
Pomorskiego.  Konferencja dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie 
Zachodniopomorskim. 
- lipiec, to Henrykowskie Dni w Siemczynie poświęcone kulturze, rzemiosłu, integracji środowiska 
lokalnego - 13 edycji.
Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 02-03.07.2016 roku. Gwiazdą wieczoru był Dariusz Stachura 
występujący w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy i 
prowadzeniem Andrzeja Zborowskiego. Jak co roku pierwszego dnia odbyła się konferencja 
historyczno-naukowa. Przez dwa dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, odbył się 
plener plastyczny oraz warsztaty śpiewu chóralnego, gitarowe, ceramiczne i tańców barokowych. 
W sali ceglanej i na dziedzińcu folwarku odbyły się pokazy odtwórstwa historycznego XVII - XVIII w., 
pokazy myśliwskie i jeździeckie, a w pałacu obok wystaw czasowych zaprezentowano wystawę 
łowiecką. 
Rozpoczęliśmy remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit i naczółek od strony 
południowej).
W lipcu uruchomiono w całości Henrykowski Szlak w Siemczynie, który za pomocą tablic 
informacyjnych opisuje historię różnych miejsc Siemczyna. Wydany został również przewodnik po 
szlaku. 
Sierpień był miesiącem, w którym zorganizowany został III zjazd rodu von Bredow, potomków 
właścicieli pałacu i dóbr siemczyńskich.
- wrzesień, to Europejskie Dni Dziedzictwa poświęcone ochronie zabytków, historii - 6 edycji. 
6.Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie przebiegły pod tytułem "Pamięć miejsc  ludzi", podczas 
których odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna pod tytułem "Starzenie się społeczeństwa - 
problemy i pożądane działania". 
Do działań podjętych przez HSS zaliczamy również działania wydawnicze w postaci wydawania 
periodyku pt. "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" zawierające zbiór informacji historycznych, opisów 
zdarzeń bieżących organizowanych przez HSS lub, w których HSS brało udział. Wydanych zostało już 
osiem tomów tego periodyku. 
HSS organizuje cykliczne spotkania kulturalne, których w roku 2016 było siedem. 
Do bardzo ważnych osiągnięć zaliczamy wyremontowanie kolejnej części dachu pałacu, które 
wspomagane było przez MKiDN, Województwo Zachodniopomorskie, Urzędy Konserwatorskie oraz 
darczyńców.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-05-24 3



2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność związana z 
organizacją 
targów,wystaw i 
kongresów:
05/2016 organizacja 
Europejskich Słonecznych 
Dni w Siemczynie wraz z 
szóstą konferencją na 
temat OZE, w której 
uczestniczyło ok. 100 osób 
dorosłych oraz 60 uczniów 
ze szkół 
ponadgimnazjalnych z 
Czaplinka, Złocień i 
Drawska Pomorskiego. 
Konferencja obyła się pt.: 
"Szanse rozwoju 
odnawialnej energetyki 
rozproszonej na Pomorzu 
Zachodnim". 
07/2016 - organizacja XIII 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie, które odbyły 
się 2-3.07.2016 r. Gwiazdą 
wieczoru był Dariusz 
Stachura, który dał 
koncert z towarzyszeniem 
Filharmonii Koszalińskiej 
pod batutą Rubena Silvy. 
02.07.2016 w ramach 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie odbyła się jak 
co rok konferencja 
historyczno-naukowa.  
Przez obydwa dni gościli i 
prezentowali swoje 
dokonania artyści i 
rzemieślnicy, odbył się 
plener plastyczny, 
warsztaty śpiewu 
chóralnego, gitarowe, 
ceramiczne, tańców 
barokowych. W sali 
ceglanej i na dziedzińcu 
odbyły się pokazy 
myśliwskie i jeździeckie. W 
pałacu wystawy czasowe. 
09/2016 -Szóste w tym 
roku Europejskie Dni 
Dziedzictwa pod szyldem 
"pamięć miejsc i ludzi". 
Konferencja naukowo-
dydaktyczna nosiła tytuł 
"Starzenie się 
społeczeństwa - problemy 
i pożądane działania" i 
była połączona z zajęciami 
praktycznymi na błoniach 
pałacowych. 
12/2016 zakończyliśmy 
zorganizowanie 11. 
Henrykowskich Spotkań 
Kulturalnych (prelekcje 
historyków i 
archeologów).

82.30.Z
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kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność muzeów:
Podczas imprez 
organizowanych przez 
Henrykowskie 
Stowarzyszenie w 
Siemczynie na terenie 
pałacu urządzane są 
wystawy czasowe 
dokumentujące historię 
tego miejsca, okolicznej 
ludności, dawnych 
właścicieli. 
Utworzona została 
Henrykowska Galeria 
Sztuki w Siemczynie jako 
miejsce upowszechniania i 
promocji twórczości 
kulturalnej mieszkańców 
Powiatu Drawskiego. 
Utworzenie galerii zostało 
dofinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w 
Drawsku Pomorskim.  
Poza wystawami 
czasowymi wśród których 
w tym roku była wystawa 
łowiecka, odbywają się 
pokazy odtwórstwa 
historycznego XVII-XVIII w. 
Pokazy myśliwskie i 
jeździeckie będące 
swoistym żywym muzeum 
tradycji. 
Organizowaliśmy 
spotkania z historykami, 
archeologami. Prelekcja 
muzeum Andrzeja 
Kuczkowskiego "grodziska 
wczesnośredniowieczne w 
rejonie Siemczyno" oraz 
Andrzeja Kasprzaka 
"Kamienne kręgi w 
Pławnie - magiczne 
miejsce"i Tomasza 
Choroby "Groby 
olbrzymów pod 
Piasecznem" to tylko 
niektóre ze spotkań z 
muzealnikami.

91.02.Z
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kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Wydawanie czasopism i 
pozostałych periodyków. 
Do końca 2016 roku 
wydanych zostało 
dziewięć tomów Zeszytów 
Siemczyńsko-
Henrykowskich oraz dwa 
tomy specjalne. 
Zeszyty Siemczyńsko-
Henrykowskie w VIII tomie 
promują historię gminy 
Czaplinek. Wydanie to 
zostało dofinansowane 
przez gminę. 
Ten tom zawiera również 
sprawozdania i opis 
wydarzeń odbytych w 
Siemczynie: Walne 
Zgromadzenie Członków 
Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w 
Siemczynie, sprawozdania 
z ośmiu Henrykowskich 
Spotkań Kulturalnych, 
Sprawozdanie z 
Europejskich Słonecznych 
Dni w Siemczynie w 
postaci wystąpień: 
Jarosława Rzepy 
marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, 
Patrycji Rogalskiej o 
formach dofinansowania z 
WFOŚiGW, Arkadiusz 
Witowskiego oraz 
Edwarda Orłowskiego na 
tematy OZE. 
Egzemplarz zawiera część 
historyczną napianą przez 
Czesława Szawiel, 
jarosława 
Leszczełowskiego, 
Zbigniewa Januszańca, 
Zbigniewa 
Mieczkowskiego, 
Wiesława Krzywickiego i 
Kamila Połcia.
Część kulturalna 
opracowana jest przez 
Alinę Karolewicz. 
Pod koniec roku wydano 
IX tom Zeszytów 
Siemczyńsko-
Henrykowskich.
Wydarzenia i 
sprawozdania obejmują 
XIII Henrykowskie Dni w 
Siemczynie, Zjazd rodu 
von Bredow i wieniec 
dożynkowy Siemczyno 
Konferencje naukowe: 
Referaty podczas 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie, 
Referaty podczas 
EUropejskich Dni 
Dziedzictwa w Siemczynie 
oraz referaty historyczne.

58.14.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 450 876,47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 450 876,47 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

200 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 901,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 283 304,00 zł
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3 500,00 zł

79 804,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 159 100,60 zł

4 000,00 zł

147 320,00 zł

3 200,00 zł

4 580,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 570,27 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 901,60 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 429 738,47 zł 0,00 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

427 983,67 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Kwotę wpływów z 1% przeznaczono w całości na odbudowę pałacu. (Remont dachu).
Kwotę uzyskano od 35-ciu darczyńców, z których 12 wskazało cel szczegółowy

5 901,60 zł

1 Cel szczegółowy w postaci - odbudowa pałacu wskazało 12-tu darczyńców 633,90 zł

2 Pozostała kwota została również przekazana na realizację odbudowy pałacu - remont dachu 
barokowego pałacu

5 267,70 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 892,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 754,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-05-24 10



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

0,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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)

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zdzisław Andziak 
Bogdan Andziak 

23.05.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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