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• 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 2019-09-25

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

Dominika Dołbniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

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 
rzec opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska
4. Promowanie polskiej literatury 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)                       

Stowarzyszenie swe cele statutowe realizuje poprzez:
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 Stowarzyszenia,
4. Promocję Stowarzyszenia, jego idei oraz dokonań

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. 01.2018 21-sze Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja i prezentacja pt. "Wyspy w czasach dawnych na Ziemi 
Drawskiej"; Wernisaż wystawy partnerskiej "Sztuka wycinanki"; Koncert Zespołu "Sami swoi" z Żabinka
2. 02.2018 rozpoczęto prace remontowe strychu i pozostałej części połaci dachu korpusu głównego pałacu w Siemczynie w 
ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci 
barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na "Uniwersalium 
Rzemiosł Różnych"; 22-gie Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja prof. dr hab. Juliusza Chrościckiego pt. " Jesteśmy w 
rezydencji barokowej"; Wystawa muzyczna Zyty Jurczyszyn pt. "Obrazy nitką malowane"; Koncert retro Zespołu "Marianki" z 
Czaplinka
3. 03.2018 23-cie Henrykowskie Spotkanie Kulturalne: Prelekcja dr Janiny Kochanowskiej pt. "Kobieta zmienna jest - podróż 
przez wieki"; Wernisaż malarstwa Jadwigi Adrianowskiej, Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk i Soni Mikołajczyk pt. "Kobiecość" oraz 
wystawa ceramiki Krystyny Masiukiewicz; Opowieści o pasjach Lidii Klimowicz "Pan EURytmia", Lucyny Jabłońskiej "Sztuka 
batiku, magia barw i zapachów", Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk "Ręczne wykonanie mydeł i olejków zapachowych", Krystyny 
Masiukiewicz "O morsowaniu" Edyty Jasińskiej-Radzewicz "Aforyzmy o kobietach", Marleny OTłowskiej "Wierszy czytanie"; 
Koncert Duetu "Zoriuszka"
4. 04.2018 24-te Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Uroczyste obchody 2-lecia otwarcia "Galerii Ceglanej" pt. "Urodzinowe 
spotkanie przyjaciół w kręgu Sztuki - malarstwo, muzyka, teatr i taniec"; Prezentacja artystów grupy "art4art": Jadwigi 
Adrianowskiej, Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk, Marii Łapuć i Jerzego Łapucia; miniatura teatralna prezentująca przemyślenia Pabla 
Picassa, występ Zespołu Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno", Koncert Zespołu "Grucha Band".
5. 05.2018 25-te Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja Longiny Malinowskiej pt. "Rola kostiumu przez stulecia"; Pokaz 
mody pt. "Stroje od starożytności do współczesności"; Wernisaż Longiny Malinowskiej; Koncert Zespołu "Duo-Star"
6. 07.2018: Jubileuszowe XV Henrykowskie Dni w Siemczynie: konferencja historyczno-naukowa pt. "Barok"; Prelekcje "O 
Kaplicy na Wersalu, tajemnicach francuskich ogrodów i niezwykłych meblach z epoki"; "Wybrane nowożytne więźby dachowe z 
terenu Pomorza Zachodniego"; "Piękno ginące. Parki barokowe w krajobrazie Pomorza Zachodniego"; "Wspomnienie o 
wyposażeniu i kolekcjach pomorskich pałacach"; Warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne i wokalne; utworzenie Alei 
Rzemieślników: z witrażami i biżuteria, z ceramiką użytkową i dekoracyjną, z zabawkami i dekoracjami, z malarstwem olejnym; 
stanowisko folklorystyczne Zespołu "Diabaz"; stanowisko artystyczne Stowarzyszenia "Stacja Kultura; stanowisko plastyczne z 
prowadzeniem warsztatów malarstwa, Warsztaty ekologiczne i przyrodnicze Nadleśnictwa Czaplinek; artefakty wsi pomorskiej 
z Muzeum PGR w Bolegorzynie; Warsztaty tkackie ze Stowarzyszenia "Żelisław Zapiecek"; malarstwo lejne, witraże (Nieżyn 
k/Kołobrzegu); biżuteria artystyczna (Chłopy); warsztaty taneczne prowadzone przez RCK Kołobrzeg; ręcznie wykonywane 
świece; ceramika artystyczna (Połczyn-Zdrój); odbyły się też: prezentacje wokalno-taneczne Sołectwa Siemczyno,występ 
Zespołu "Marianki"; pokazy taneczne Zespołu "Diabaz" z Drawska Pomorskiego oraz Grupy "Styl" i Zespołu Tańców Barokowych 
"Pałac Siemczyno" Odbył się pokaz grupy rekonstrukcyjnej z okr. I wojny światowej oraz templariuszy; I Letni Festiwal Operowy; 
regaty o puchar Prezesa HSS
7. 09.2018 8 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt. "Niepodległa dla wszystkich. Powroty polskości - Czapline, Rzepowo, 
Siemczyno" połączone z 26-mi Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi: Konferencja historyczno-naukowa: Prelekcja o 
zdobyciu Czaplinka w 1945 r. oraz trudnych latach powojennych na ziemi czaplineckiej; Opowieść o mieszkańcach Rzepowa; 
Prezentacja o mieszkańcach Siemczyna ilustrowana fotografiami; Koncert duetu "Zoriuszka"; Otwarcie poplenerowej wystawy I 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego "Stacja Kultura 2018"; występ Zespołu "Darskowiacy" ze Złocienieckiego Ośrodka 
Kultury
8. 10.2018: 2-gie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa pt. "Błękitna dla Niepodległej" z udziałem Biura Dokumentacji Zabytków 
w Szczecinie; 27-me Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja pt. "Błękitna dla Niepodległej" (Armia Hallera); Wystawa 
pod kuratelą z-cy dyrektora BDZ w Szczecinie pt. "Błękitna dla Niepodległej" (Hallerczycy); Inscenizacja historyczna w 
wykonaniu Zespołu "Diabaz" z Drawska Pomorskiego pt. "Historia Polski poprzez wieki"; Wydanie XI Tomu Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich; Dostarczono i zainstalowano na strychu pałacu wyposażenie wystawiennicze "Uniwersalium 
Rzemiosł Różnych".
9. 11.2018: 28-me Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja Roberta Maziarza z Muzeum Patria Colbergiensis w 
Kołobrzegu pt. "Reduta Sułkowskiego - odnalezione pod Kołobrzegiem relikty dzieła ziemnego. Niemy świadek pierwszych na 
ziemiach północnych i zachodnich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja"; Wernisaż Bernadety Sudnikowicz z 
Mirosławca pt. "Spectrum"; Recital Grzegorza Gabrysia z Czaplinka pt. "Z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Przeprowadzono 
szkolenie dla przewodników interaktywnej wystawy pt. "Bal w pałacu"ulokowanej w pałacowych piwnicach a prezentującej 
barokowe komnaty, które znajdowały się w pałacu i dworach tamtego okresu.
10. 12.2018: 29-te Henrykowskie Spotkania Kulturalne:Wieczór autorski pisarza i filozofa Wojciecha Czaplewskiego pt. "Prózki"; 
Wystawa Heleny Brożek z Czaplinka pt. "Obraz haftem pisany"; Koncert Michała Kudyby z Siemczyna z zespołem jazzowym pt. 
"Impresje jazzowe".
Zakończenie prac przy wykonaniu wystawy interaktywnej w piwnicach pałacowych pt. Bal w pałacu RPO 4.9.
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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)

- zabytkowy  Pałac w Siemczynie
- zabytkowy przypałacowy park w Siemczynie

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

2500

24

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, 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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i Kongresów: Zorganizowanie i 
przeprowadzenie XV Henrykowskich Dni w 
Siemczynie konferencja historyczno-naukowa 
pt. "Barok"; Prelekcje "O Kaplicy na Wersalu, 
tajemnicach francuskich ogrodów i niezwykłych 
meblach z epoki"; "Wybrane nowożytne więźby 
dachowe z terenu Pomorza Zachodniego"; 
"Piękno ginące. Parki barokowe w krajobrazie 
Pomorza Zachodniego"; "Wspomnienie o 
wyposażeniu i kolekcjach pomorskich pałacach"; 
Warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne i 
wokalne; utworzenie Alei Rzemieślników:; 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja i 
prezentacja pt. "Wyspy w czasach dawnych na 
Ziemi Drawskiej"; Wernisaż wystawy 
partnerskiej "Sztuka wycinanki"; Koncert 
Zespołu "Sami swoi" z Żabinka; 22-gie 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja 
prof. dr hab. Juliusza Chrościckiego pt. " 
Jesteśmy w rezydencji barokowej"; Wystawa 
muzyczna Zyty Jurczyszyn pt. "Obrazy nitką 
malowane"; Koncert retro Zespołu "Marianki" z 
Czaplinka; 23-cie Henrykowskie Spotkanie 
Kulturalne: Prelekcja dr Janiny Kochanowskiej 
pt. "Kobieta zmienna jest - podróż przez wieki"; 
Wernisaż malarstwa Jadwigi Adrianowskiej, Ewy 
Kamińskiej-Mikołajczyk i Soni Mikołajczyk pt. 
"Kobiecość" oraz wystawa ceramiki Krystyny 
Masiukiewicz; Opowieści o pasjach Lidii 
Klimowicz "Pan EURytmia", Lucyny Jabłońskiej 
"Sztuka batiku, magia barw i zapachów", Ewy 
Kamińskiej-Mikołajczyk "

92.30.Z 0,00 zł
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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

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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Rozpoczęto i zakończono prace remontowe 
strychu i pozostałej części połaci dachu korpusu 
głównego pałacu w Siemczynie w ramach 
projektu "Zwiększenie atrakcyjności zasobów 
kultury regionu w wyniku zachowania 
dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego 
pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez 
remont dachu połączony z adaptacją poddasza 
na "Uniwersalium Rzemiosł Różnych"; 8 
Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt. 
"Niepodległa dla wszystkich. Powroty polskości - 
Czapline, Rzepowo, Siemczyno" połączone z 26-
mi Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi: 
Konferencja historyczno-naukowa: Prelekcja o 
zdobyciu Czaplinka w 1945 r. oraz trudnych 
latach powojennych na ziemi czaplineckiej; 
Opowieść o mieszkańcach Rzepowa; Prezentacja 
o mieszkańcach Siemczyna ilustrowana 
fotografiami; Koncert duetu "Zoriuszka"; 
Otwarcie poplenerowej wystawy I 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 
"Stacja Kultura 2018"; 2-gie 
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa pt. 
"Błękitna dla Niepodległej" z udziałem Biura 
Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; 27-me 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne: Prelekcja 
pt. "Błękitna dla Niepodległej" (Armia Hallera); 
Wystawa pod kuratelą z-cy dyrektora BDZ w 
Szczecinie pt. "Błękitna dla Niepodległej" 
(Hallerczycy); Inscenizacja historyczna w 
wykonaniu Zespołu "Diabaz" z Drawska 
Pomorskiego pt. "Historia Polski poprzez wieki" 
Wydanie XI Tomu Zeszytów Siemczyńsko-
Henrykowskich;

91.02.Z 5 388,20 zł
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5 388,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 186 818,29 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) 256 355,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 252 259,11 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 200,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 896,04 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 566,93 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.29.Z

Stowarzyszenie w roku 2018 prowadziło działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie 
polegającą na wydzierżawieniu nieruchomości udostępnionej mu do korzystania. 
Przeznaczenie dzierżawy wiąże się z prowadzoną działalnością rozrywkową i rekreacyjną 
prowadzoną na terenie przyległym do zabytkowego pałacu w Siemczynie i podniosło 
atrakcyjność obiektu dla zwiedzających. Zysk wypracowany z tego tytułu zostanie 
przeznaczony w całości na cele statutowe stowarzyszenia i powiększy on przychody roku 
następnego. Działalność ta nie jest cykliczna.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

122 818,29 zł

0,00 zł

64 000,00 zł

0,00 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 25 581,73 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 388,20 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: 231 492,70 zł 5 388,20 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

224 664,08 zł 5 388,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 828,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Odbudowa pałacu zabytkowego w Siemczynie 5 388,20 zł

1 Obudowa pałacu zabytkowego w Siemczynie 5 388,20 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:

4 000,00 zł

24 585,12 zł

0,00 zł

8 781,81 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)

1 200,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 595,03 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 200,00 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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2 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

15 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 70 812,94 zł

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

70 812,94 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)

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
(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)  

0,00 zł

0 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

0 osób

0 osób

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 70 812,94 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 70 812,94 zł

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

0,00 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)

Zawarte umowy cywilno-prawne były niezbędne do 
prowadzenia prac inwestycyjnych w dwóch projektach 
związaych z odbudową zabytkowego pałacu w Siemczynie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 486 000,00 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 Odtworzenie 5 okiem i 
jednych drzwi tarasowych 
oraz odtworzenie części 
elewacji wschodniej 
(ogrodowej) i zachodniej 
(frontowej) barokowego 
pałacu w Siemczynie, gm. 
Czaplinek

prace konserwatorskie, 
restauratorskie, roboty 
budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym 
na obszarze województwa 
zachodnioporskiego

Województwo Zachodniopomorskie 40 000,00 zł

2 Organizacja V 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie

Współudział w organizacji 
koncertu z okazji V 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie

Czaplinecki Ośrodek Kultury 10 000,00 zł

3 Wydanie  XI tomy Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich

Promocja historii Gminy 
Czaplinek poprzez 
przygotowanie i druk 
jedenastego tomu Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich

Gmina Czaplinek 4 000,00 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Zdzisław Andziak
Bogdan Andziak Data wypełnienia sprawozdania

4 Organizacja XV 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie

Koszty techniczne organizacji 
finałowego koncertu 
Symfonicznego podczas XV Dni 
Henrykowskich w Siemczynie

Województwo Zachodniopomorskie 10 000,00 zł

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

1 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 1

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

2019-09-25
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