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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-28

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

2005-12-14

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

Emilia Barwinek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

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 
rzecz opieki n/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.
Ś  P ]  v o v Ç u15 Xwymienionym

celom
10.
Sposób realizacji celó
statutowych organi
 

statutu organizacji)
Stowarzyszenie swe

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, 
zabezpieczenia obiektów zabytkowych i ich otoczenia, akcji ochrony 
środowiska, pozyskania środków z przeznaczeniem na realizację celów 
statutowych, przedsięwzięć dotyczących gromadzenia i zabezpieczenia 
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

1. styczeń 2019 – 26 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 30 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się: 
- Prelekcja i prezentacja p. Eryka Krasuckiego z Drawska Pomorskiego, pt. „Przesiedleńcy i osadnicy z 1945 roku oraz Akcja Wisła 
z 1947 r. na Ziemi Drawskiej”; 
- Wernisaż wystawy fotografii artystycznej p. Kuby Konarzewskiego z Toporzyka; 
- Koncert Duetu „Zoriuszka” z Czaplinka;
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2. luty 2019 
- 23 lutego odbyło się 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
- 23 lutego zorganizowaliśmy również 31 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się: 
- Prelekcja p. Jarosława Leszczełowskiego pt. „Dzieje Mirosławca”; 
- Wystawa p. Bernadety Sudnikowicz pt. „Akomodacja”; 
- Koncert Zespołów „Perełki” i „Po schodach” z Mirosławca pod kierownictwem Bartka Michalczyka.

3. marzec 2019 
- 16 marca zorganizowaliśmy 32 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się: 
- Prelekcja ks. Jacka Brakowskiego pt. „Żołnierze niezłomni”; 
- Wystawa p. Wioletty Ślączki ze Złocieńca pt. „Wełniane pasje – filcowanie” 
- Koncert Chóru „Kombatant” z Kołobrzegu pt. „Żołnierskie drogi”.

4. kwiecień 2019 
- 13 kwietnia zorganizowaliśmy 33 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się: 
- prelekcja dr Zbigniewa Mieczkowskiego pt. „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki”;
- wystawa p. Wioletty Ślączki ze Złocieńca pt.: „Wełniane pasje – filcowanie cz. 2”;
- spektakl muzyczny Zespołu „Marianki” z Czaplinka pt. „Marianka i drań”.

5. maj 2019 
- 1 maja uroczyście otwarto interaktywne muzeum baroku ukazującym życie dworu w epoce baroku. Powierzchnia 
wystawiennicza tego muzeum i Uniwersalium Rzemiosł Różnych wynosi ponad 1.600 m2.
- 25 maja zorganizowaliśmy 34 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się: 
- prelekcja p. Marcina Kuchto z Drawska Pomorskiego pt. „Wojna siedmioletnia i czasy napoleońskie na Ziemi Drawskiej”; 
- wystawa kolekcji ceramiki p. Czesławy Hamerskiej z Czaplinka pt. „Filiżanka z porcelany”;
- Koncert Agaty Kondziołki z Karlina pt. „Niemen w kobiecym wydaniu”;
- W maju wydrukowaliśmy tom XII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich przy wsparciu merytorycznym i finansowym Biura 
Dokumentacji Zabytków, a w szczególnie p. Marii Witek i p. Anny Bartczak.

 czerwiec 2019 –

 W dniach 29-30 czerwca zorganizowaliśmy XVI Henrykowskie Dni w Siemczynie. W organizacji i przeprowadzeniu XVI HDwS 
wspomagało nas Sołectwo Siemczyno z Michałem Olejniczakiem na czele, OSP Siemczyno z Jerzym Latosińskim na czele, Koło 
Gospodyń wiejskich z Siemczyna, Alinka Karolewicz, Marek Harańczyk, Czesława Hamerska z wystawą ceramiki w pałacu, Ola 
Łuczyńska – Dyrektor CzOK-u.
Sobotę rozpoczęliśmy konferencją historyczno-naukową pt. „Koloryt baroku”, którą stanowiły prezentacje następujących 
prelegentów:
- dr hab. Agnieszki Borysowskiej kustosza dyplomowanego i sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w 
Szczecinie pt. „Echa, kratki, labirynty. Kilka słów o barokowej poezji kunsztownej”;
- mgr Waldemara Witka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie pt. „Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu 
Zachodnim”;
- mgr Macieja Słomińskiego zaprezentowanej w zastępstwie przez p. mgr Marylę Witek z Biura Dokumentacji Zabytków ze 
Szczecina pt. „Barokowe wyposażenie kościołów zachodniopomorskich”;
- mgr Moniki Jagielskiej, artystki i grafika ze Szczecina pt. „Barok wiecznie żywy – we współczesnej sztuce użytkowej”.
Równocześnie odbywały się warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne i wokalne.
Tradycyjnie artyści i rękodzielnicy ulokowali się w namiotach w Alei Rzemieślników. Pod arkadami z kolei sołectwo Siemczyno i 
Pałac Siemczyno serwowali posiłki i napoje. W Alei Rzemieślników gościliśmy:
• Gina Malinowski - Stacja Kultura Borne Sulinowo
• Lucy von Schickedantz - Stacja Kultura Borne Sulinowo
• Jolanta Ziemińska - Stacja Kultura Borne Sulinowo
• Agnieszka Szewczyk - Bobrowa Dolina
• Joanna Bienias - Pracownia "Pod Burym Kotem"
• Krystyna Masiukiewicz - Kuźnia Ceramiczna
• Bożena Kulicz - Muzeum PGR Bolegorzyn
• Rafał Bianias - Modelarstwo - Gołańcz Pom.
• Ewa Sokołowska - Kołacz - Centrum Kultury Połczyn Zdrój
• Helena Brożek - Haft artystyczny
• Pavla Koralewska - Ceramika artystyczna
• Bernadeta Sudnikowicz - Malarstwo
• Tomasz Piszczek - Juchowa Farm (farma ekologiczna Juchowo)
• Bogusława i Zygmunt Słomińscy - Zabawki z drewna i witraże
• Anida Słyk - zabawki, figury z drewna, sklejki, biżuteria artystyczna
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• Krzysztof Okoński - Malbork - miecze, szable, hełmy dla dzieci
• Sigrid Barz - Będzino - malarstwo, akwarela - dworki i pałace Pomorza Zachodniego
• Katarzyna Maciejewska - malowanie twarzy dzieci, tatuaże
• Magdalena Garcia-Lazon - Chłopy - biżuteria artystyczna
• Beata Malicka - Szczecin - wyroby z drewna bukowego (akcesoria kuchenne)
• Mirek Kozakowski - ceramika, meteoryty, Połczyn Zdrój
• Andrzej Skrzypiec - obrazy olejne
• Michał Galas - Borne Sulinowo - kolekcje monet
• Monika Jagielska – warsztaty malowania barokowych grafik
• Wystawa ceramiki p. Czesławy Hamerskiej w pałacu.

Równolegle odbywały się na scenie letniej występy zespołów artystycznych:
• Chóru "Kombatant" z Kołobrzegu pod kierownictwem Jolanty Wójcik,
• Gadzina Kwartetu pod kierownictwem Michała Kudyby,
• Zespołu Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno" pod kierownictwem Dzidki Harańczyk,
• Zespołu tanecznego "Czarna Mamba" pod kierownictwem Dzicki Harańczyk,
• Formacji Tanecznej "ADHD" pod kierownictwem Danuty Frankowskiej z Gościna,
• Solistki Nadii Jakubczak z Siemczyna,
• Zespołu "Małolaty" ze Świerczyny pod kierownictwem Andrzeja Prędzkiego.
Także w sobotę, przez cały dzień, można było zwiedzać, a było co zwiedzać, gdyż już od 2-ch miesięcy działało muzeum "Pałac 
Siemczyno w epoce baroku". Jest to interaktywne muzeum baroku ukazujące życie dworu w epoce baroku, umożliwiające 
poprzez zabawę poznanie tego bardzo twórczego okresu w dziejach Europy.
Natomiast na strychu można było obejrzeć "Uniwersalium Rzemiosł Różnych", a w tym imponujące dzieło cieśli sprzed 300 lat – 
więźbę dachową pałacu. Jest tam też ekspozycja narzędzi i wytworów rzemieślników sprzed stuleci, pozwalająca zrozumieć ich 
inwencje i trud. Dużą atrakcję dla zwiedzających stanowiły też widoki roztaczające się z okien strychu na park, stawy i budynki 
dawnego folwarku, a obecnie hotelu. 

Późnym wieczorem odbył się wspaniały koncert finałowy Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej z gwiazdami wieczoru: 
prowadzącym muzyków Krzesimirem Dębskim grającym na duduku ormiańskim Kamilem Radzimowskim i tańczącą Ewą Budny-
Orłowską.

Niedzielna część obchodów rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 12.00 w siemczyńskim kościele parafialnym, a po niej 
wspólnym zdjęciem przed kościołem.
Od godziny 15.00 obchody odbywały się nad Zatoką Henrykowską jeziora Drawsko. Mogliśmy oglądać regaty o puchar Prezesa 
HSS w trzech klasach:
- jachty o długości powyżej 6,5 m,
- jachty o długości do 6,5 m,
- Optymist.
Podczas regat na plenerowej scenie goście mogli podziwiać Zespół „Grucha Band” z Czaplinka.

 wrzesień 2019 –

 1 września panowie Zdzisław i Bogdan Andziakowie otrzymali Złote Krzyże Zasługi Misji Pojednania nadane im przez Zarząd 
Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”;
 7 września zorganizowaliśmy 9 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Polski splot” połączone z 35 Henrykowskimi 

Spotkaniami Kulturalnymi. 
Wydarzenie to uświetniło ogłoszenie założenia pierwszej polskiej komandorii Zakonu Templariuszy, o którym krótko 
opowiedział komandor założyciel Robert Piątkowski.
Następnie wystąpił p. Wiesław Bartoszek z Bornego Sulinowa z prelekcją pt. „Historia Bornego Sulinowa”.
Po prelekcji licznie zebrani goście przeszli do „Sali Ceglanej”, gdzie odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej II 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019”.
Na zakończenie odbył się spektakl autorstwa Lucy von Schickedantz pt. „Grzeczne kobiety nie tworzą historii”.
 8 września o godz. 16.00 odbył się koncert Opery na Zamku ze Szczecina pt. „2019 rokiem 200. Stanisława Moniuszki”.

 październik 2019 –

 5 października Interaktywne Muzeum Baroku otrzymało Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 
2019 roku nadany przez Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT) p. Damiana Gresia, a 
wręczony w Drawnie podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki.
 12 października zorganizowano 36 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:

- prelekcja p. Marcina Kuchto z Drawska Pom. pt. „Hetman Stefan Czarniecki na Ziemi Drawskiej w latach 1657-59”;
- wystawa malarstwa p. Elżbiety Majewskiej pt. „...poezja życia malowana obrazem...”;
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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

2550

24

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- koncert Zespołu „Ontis” z Sitna pod kierownictwem Edyty Mech, pt. „Z piosenką przez życie... od młodości... do starości..”;
 15 października wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak został powołany w skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;
 17 października zakończono remont okien frontowych korpusu głównego pałacu w Siemczynie, dofinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie.

 listopad 2019 –

 8 listopada wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak otrzymał list gratulacyjny od Dowódcy Garnizony Drawskiego p. płk. Marka 
Gmurskiego za wzorową współpracę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko;
 14 listopada Prezes HSS p. Zdzisław Andziak i rektor Akademii Morskiej w Szczecinie p. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka 
podpisali list intencyjny dokumentujący porozumienie o współpracy między Akademią a Stowarzyszeniem. Wcześniej 14 maja 
2015 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT); 
 W listopadzie wydrukowaliśmy XIII Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich;
 23 listopada zorganizowaliśmy 37 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:
- Prezentacja przez p. Łukasza Goszczyńskiego Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość z Brojc;
- Występ zespołów „Słoneczko”, „Łobuzerki” i „Chochlików” ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem p. Wioletty 
Krzemińskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pomorskiego pod batutą p. Tomasza Stawickiego;
- Prelekcje p. Wojciecha Mościbrodzkiego, Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Historia i 
współczesność lóż wolnomularskich” oraz p. Andrzeja Kuczkowskiego, kierownika Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie pt. 
„Z kart historii pomorskiej masonerii”;

 grudzień 2019 –

 7 grudnia zorganizowaliśmy 38 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:
- Prelekcja p. Jarosława Leszczyłowskiego pt. „Leszczyłowscy 1460-1914, czyli jak szukać własnych korzeni”;  
- Wystawa czaplineckiego rzeźbiarza p. Edwarda Szatkowskiego, pt.  „Sztuka w rzeźbiej”; 
- Koncert Zespołu „Kotwica mieleńska” pod kierownictwem Aliny Szybowskiej z Mielna i kierownictwem muzycznym p. Henryka 
Zajączkowskiego z Filharmonii Koszalińskiej.
 18.12.2019 wyemitowano w programie 1 TVP „Zakochaj się w Polsce”, w którym przedstawiono działalność HSS.
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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: zorganizowaliśmy XVI 
Henrykowskie Dni w Siemczynie; odbyła się 
konferencja historyczno-naukową pt. „Koloryt 
baroku” w tym prelekcje: „Echa, kratki, 
labirynty. Kilka słów o barokowej poezji 
kunsztownej”;„Budownictwo ryglowe doby 
baroku na Pomorzu Zachodnim”;„Barokowe 
wyposażenie kościołów zachodniopomorskich”;
„Barok wiecznie żywy – we współczesnej sztuce 
użytkowej”; odbyły się warsztaty ceramiczne, 
plastyczne, taneczne i wokalne, utworzenie Alei 
Rzemieślników;
Organizacja Henrykowskich Spotkań 
Kulturalnych: 
30 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, w tym: 
Prelekcja i prezentacja p. E.Krasuckiego z 
Drawska Pomorskiego, pt. „Przesiedleńcy i 
osadnicy z 1945 roku oraz Akcja Wisła z 1947 r. 
na Ziemi Drawskiej”, Wernisaż wystawy 
fotografii artystycznej p. Kuby Konarzewskiego z 
Toporzyka, Koncert Duetu „Zoriuszka” z 
Czaplinka;
31 HSK, w tym: Prelekcja p. J. Leszczełowskiego 
pt. „Dzieje Mirosławca”, Wystawa p. Bernadety 
Sudnikowicz pt. „Akomodacja”,Koncert 
Zespołów „Perełki” i „Po schodach” z 
Mirosławca pod kierownictwem B. Michalczyka;
32 HSK, w tym: Prelekcja ks. J. Brakowskiego pt. 
„Żołnierze niezłomni”; Wystawa p. Wioletty 
Ślączki ze Złocieńca pt. „Wełniane pasje – 
filcowanie", Koncert Chóru „Kombatant” z 
Kołobrzegu pt. „Żołnierskie drogi”.
33 HSK, w tym: prelekcja dr Zb.Mieczkowskiego 
pt. „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki

92.30.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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Zakończono remont okien frontowych korpusu 
głównego  zabytkowego Pałacu w Siemczynie. 1 
maja uroczyście otwarto interaktywne muzeum 
baroku ukazującym życie dworu w epoce 
baroku. Powierzchnia wystawiennicza tego 
muzeum i Uniwersalium Rzemiosł Różnych 
wynosi ponad 1.600 m2 oraz odbyły się 34 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne w 
Siemczynie, na które składały się: prelekcja p. 
M.Kuchto z Drawska Pomorskiego pt. „Wojna 
siedmioletnia i czasy napoleońskie na Ziemi 
Drawskiej”; wystawa kolekcji ceramiki p. Cz. 
Hamerskiej z Czaplinka pt. „Filiżanka z 
porcelany”; Koncert Agaty Kondziołki z Karlina 
pt. „Niemen w kobiecym wydaniu”.
Zorganizowano 9 Europejskie Dni Dziedzictwa w 
Siemczynie pt.: „Polski splot” połączone z 35 HS 
Kulturalnymi. 
Ogłoszenie założenia pierwszej polskiej 
komandorii Zakonu Templariuszy, o którym 
krótko opowiedział komandor założyciel R. 
Piątkowski.
prelekcja p. W. Bartoszka z Bornego Sulinowa z 
pt. „Historia Bornego Sulinowa”.
Otwarcie wystawy poplenerowej II 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 
Stacja Kultura 2019”.
Spektakl autorstwa Lucy von Schickedantz pt. 
„Grzeczne kobiety nie tworzą historii”.
Koncert Opery na Zamku ze Szczecina pt. „2019 r 
rokiem 200. Stanisława Moniuszki”
36 HSK w tym: prelekcja p. M.Kuchto z Drawska 
Pom. pt. „Hetman Stefan Czarniecki na Ziemi 
Drawskiej w latach 1657-59”, wystawa 
malarstwa p. E.Majewskiej pt. „poezja życia 
malowana obrazem"

91.02.Z 10 351,20 zł
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10 351,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 214 756,40 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) 673 963,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 645 910,87 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21 165,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 6 887,43 zł

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

Odpłatna działalność statutowa polegająca 
na sprzedaż biletów na zwiedzanie 
zabytkowego Pałacu w Siemczynie w 
ramach projektu Adaptacja części pałacu na 
"Uniwersalium rzemiosł różnych" oraz 
Adaptacja piwnic na "Odtwórstwo 
historyczne" przez zatrudnionego kustosza 
muzeum oprowadzającego po 
udostępnionych i wyremontowanych 
częściach pałacu w Siemczynie wraz z 
opowieścią o miejscach historycznych i 
przedstawienie chronologicznych wydarzeń 
bezpośrednio związanych z zabytkowym 
Pałacem na tle zmian historycznych w 
Polsce, zmianie własności, na podstawie 
zgromadzonych eksponatów.

91.02.Z 0,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 117 640,00 zł

2.4. Z innych źródeł 331 215,70 zł

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 10 351,20 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: 585 909,01 zł 10 351,20 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

449 250,75 zł 10 351,20 zł

119 885,88 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 remont okien frontowych korpusu głównego pałacu w Siemczynie 10 351,20 zł

w 
tym:

211 256,40 zł

0,00 zł

3 500,00 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

w 
tym:

3 200,00 zł

114 440,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 196 660,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -98 720,88 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

16 772,38 zł

0,00 zł 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)

1 osób

0,00 zł

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

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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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)

1,00 etatów

0 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

15 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 24 000,00 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

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

24 000,00 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)

2 000,00 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

24 000,00 zł

24 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

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
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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)

zatrudnienie na umowę o pracę od 01.04.2020

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 Odtworzenie 10 okien 
frontowych korpusu 
głównego pałacu w 
Siemczynie

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

Województwo Zachodniopomorskie 50 000,00 zł

2 Publikacja Zabytkowe Parki 
Dworskie i folwarczne 
dorzecza Parsęty

Propagowanie kultury i 
dziedzictwa narodowego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
promocji zabytków 
znajdujących się w pasie 
dorzecza Parsęty

Województwo Zachodniopomorskie 5 500,00 zł

3 Wydanie XII tomu Zeszytów 
Siemczyńsko - 
Henrykowskich

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

Gmina Czaplinek 3 500,00 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

3 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 - Prezes Zarządu
Bogdan Andziak - Wiceprezes 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

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

2020-09-28
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