
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-05-09

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2500

24

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

- zabytkowy barokowy Pałac w Siemczynie 
- zabytkowy przypałacowy park w Siemczynie

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Działalność związana z 
organizacją targów, wystaw i 
kongresów - nr kodu PKD 
92.30.Z
07/2017 zorganizowanie i 
przeprowadzenie XIV 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie w dniach 1-
2.07.2017 r. w trakcie których 
odbyły się: 
- konferencja naukowo-
historyczna pt."Wrota Czasu" z 
referatem dra Eryka 
Krasuckiego oraz 
prezentacjami: Macieja 
Bejnarowicza, Wojciecha 
Celińskiego, Tomasza 
Zalewskiego, Bogdana 
Andziaka, Magdaleny Soska, 
Szymona Krala, Piotra 
Piwowarczyka. Jako gość 
honorowy wystąpił prof.dr 
hab. Juliusz Chrościcki 
wydawca periodyku Barok. 
-podczas Henrykowskich Dni w 
Siemczynie swoje prace 
prezentowali artyści i 
rzemieślnicy, odbyły się 
warsztaty plastyczne, 
ceramiczne, gitarowe i tańców 
barokowych. 
-w sali ceglanej i na dziedzińcu 
odbyły się pokazy odtwórstwa 
historycznego XVII-XVIII wieku, 
a w pałacu i pomieszczeniach 
folwarcznych prezentowano 
liczne wystawy czasowe 
W "Sali Kamiennej" do 
późnego wieczora 
występowały zespoły 
śpiewacze i taneczne: 
"Orkiestra Dęta Viva Batutta" z 
Drawska Pom., Zespół Tańców 
Historycznych Pałac 
Siemczyno, Zespół Pieśni i 
Tańca Diabaz, Kapela Drawska, 
Chór profvoices, i in. 
Zaprezentowało się również 
Sołectwo Siemczyno wraz z 
Sołtysem Roku RP 2017 
Michałem Olejniczakiem. Na 
przypałacowym stawie 
zakołysała się replika 
niemieckiego U-Boota w 
ramach akcji Jezioro Tajemnic. 
Zwieńczenie był koncert 
Filharmonii Koszalińskiej z 
gwiazdą wieczoru solistką
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Działalność muzeów- PKD - 
91.02.Z
Podczas imprez 
organizowanych przez 
Henrykowskie Stowarzyszenie 
w Siemczynie prezentowane są 
wystawy czasowe, wernisaże, 
odtwórstwo historyczne. 
W ciągu roku 
zorganizowaliśmy i 
przeprowadziliśmy dziewięć 
edycji Henrykowskich Spotkań 
Kulturalnych w Siemczynie. W 
czasie trwania każdej z nich 
organizowane były wernisaże 
malarstwa, wystawy 
fotografików oraz ciekawe 
prelekcje. Każde spotkanie 
kończyło się koncertem. 
Podczas 7.Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Siemczynie 
przedstawiona została 
wystawa Oddziałowego Biura 
Edukacji Publicznej  IPN w 
Szczecinie pt. "W poszukiwaniu 
nowego domu. Migracje 
ludności na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1945-
1950".

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 55 455,70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 455,70 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 7 673,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 673,70 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

31 705,41 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 064,60 zł

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 innych zwolnień, jakich: 

1 Organizacja XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie 7 673,70 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

33 770,01 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33 770,01 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 21 685,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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.)

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

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
(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 zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Zdzisław Andziak
Bogdan Andziak

08.05.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1

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