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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-04

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 Anidzak 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

Domikia Dołubniak 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 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 celo,.

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, 
informacyjnymi 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

Styczeń 2020 – 
18 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 39 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:
o Prelekcja p. Wiesława Krzywickiego nt. początków osadnictwa na Ziemi Czaplineckiej;
o Wystawa prac p. Genowefy Polak zajmującej się hobbistycznie realizacjami prac techniką decoupage’u;
o Występ Zespołu Śpiewaczego „La Bazuna”;
o Wystąpienie hrabiego Waldemara Jerzego Bach-Żelewskiego na temat szlachty wielkopolskiej oraz możliwości współpracy 
Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie ze Stowarzyszeniem Monarchistycznym.
Luty 2020 – 
29 lutego odbyło się 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie,
29 lutego zorganizowaliśmy 40 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:
o Prezentacja filmu przedstawiającego historię zorganizowanych i zrealizowanych 39 Spotkań Kulturalnych w okresie od 
sierpnia 2015 do stycznia 2020 roku;
o Występ Zespołu „Czarna Mamba” prezentującego układy taneczne „Jive” i  „Biały Niemen”;
o Prelekcja p. Tomasza Obłoja pt. „Historia gorzelnictwa na Pomorzu”;
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o Prezentacja fragmentu programu TVP 1 pt. „Zakochaj się w Polsce” traktującego o Siemczynie i dokonaniach Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w Siemczynie;
o Występ Zespołu Rockowego „Still Contract”.
Marzec 2020 – 
W marcu w Polsce zarządzono lockdown w związku z COVID-19. Zaplanowane na 28 marca 41 Spotkania Kulturalne zostały 
odwołane. Zaplanowane było:
o Prezentację Biura Dokumentacji zabytków ze Szczecina pt. „Nowoczesne metody dokumentowania zabytków. Cyfryzacja 
kościoła w Iwęcinie”;
o Spektakl w reżyserii p. Bartosza Kowalczyka w realizacji Komediowego Teatru z Drawska Pomorskiego;
o Wystawa biżuterii p. Anny Szepietowskiej z Czaplinka.
Kwiecień 2020 – 
Na 18 kwietnia zaplanowano 42 Spotkanie Kulturalne, które również się nie odbyły ze względu na panującą w Polsce pandemię i 
rządowe zakazy gromadzenia się ludzi. Na Spotkanie to zaplanowano:
o Prelekcję p. Andrzeja Kuczkowskiego, kierownika Działu Archeologii w Muzeum w Koszalinie, pt. „Zamki Pomorza”;
o Występ Zespołu „Music Trio” prezentującego repertuar Bułata Okudżawy;
Maj 2020 – 
Na 16 maja zaplanowano 43 Spotkanie Kulturalne, także się nie odbyło ze względu na wciąż panującą pandemię w Polsce. Na 
spotkanie to zaplanowano:
o Prelekcję p. Mariusza Kapczuka prezentującego działania Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg” z Czaplinka;
o Koncert Zespołu „Marianki” z Czaplinka.
16 maja miała się także odbyć 1-sza Noc Muzeów w Siemczynie. Planowano nieodpłatne zwiedzanie „Interaktywnego Muzeum 
Baroku” oraz „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”. Udostępniona miała być także wystawa porcelany prezentowana w sali 
balowej pałacu. Niestety ze względu na wciąż obowiązujący zakaz zgromadzania się ludzi wydarzenie to odwołano.
Lipiec 2020 –
W dniach 4 i 5 lipca zorganizowaliśmy, jak rokrocznie 17 Henrykowskie Dni w Siemczynie w podwyższonym reżimie sanitarnym.
W organizacji i przeprowadzeniu XVII Henrykowskich Dni w Siemczynie wspomagało nas Sołectwo Siemczyno z Michałem 
Olejniczakiem na czele, OSP Siemczyno dowodzone przez Jerzego Latosińskiego, Koło Gospodyń Wiejskich z Siemczyna, 
animatorki: Alinka Karolewicz i Magda Urlich, dyrektor CzOK Aleksandra Łuczyńska oraz licznie przybyli na to wydarzenie 
wolontariusze z Gminy Czaplinek i okolic. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski w Szczecinie i Urząd Gminy 
Czaplinek.
W sobotę o godz. 10.30 zainaugurowaliśmy obchody Henrykowskich Dni w Siemczynie w Sali Konferencyjno-Koncertowej 
etiudą barokową na flet i fortepian w wykonaniu Emelii Markiewicz i Jerzego Markiewicza. Po tym występie rozpoczęła się 
konferencja pt. „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim”. Moderatorem konferencji był prof. Michał Kupiec z Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
Prelegenci zaprezentowali następujące tematy:
- Dr inż. Elżbieta Dusza z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim: 
pochodzenie, koleje losu, możliwości renowacji”;
- Dr Tomasz Duda z Uniwersytetu Szczecińskiego: „Chodź, opowiem Ci historię... czyli rola narracji i storytellingu w pomorskiej 
turystyce dziedzictwa”;
- Prof. Michał Kupiec z Uniwersytetu Szczecińskiego: „Czy istnieje krajobraz pomorski? Jak kształtował się krajobraz w ciągu 
ostatnich 200 lat i co z tego wynikło?”.
W Alei Rzemieślników i Artystów swoje prace prezentowali liczni twórcy:
-Longina Malinowski ze Stowarzyszeniem „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – malarstwo olejne;
-Lucyna von Schickendantz ze Stowarzyszeniem „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – moda, literatura i kulinaria;
-Anna i Zygmunt Szepietowscy z okolic Bornego Sulinowa – Biżuteria techniką mikro makramy;
-Bożena Doroba-Andrysiak z Łodzi – Patchwork;
-Katarzyna Worobiej Pracownia BionicArt z Koszalina – biżuteria, wyroby drewniane zdobione, wyroby dziergane z włóczki i 
sznurka;
-Izabela Bijak - BiJak Atelier z Koszalina – wyroby z filcu;
-Stanisława Uszak - Ekomuzeum Pasieka Borki – miody i produkty pszczelarskie;
-Janusz Barwacz - Pracownia JAS z Łodzi – ręcznie wykonywane obuwie i sandały;
-Joanna Bienias - Pracownia „Pod Burym Kotem” z Gołańczy Pom. – szyte maskotki, torby, poduchy, chusty, obrazy, malowane 
pudełka, szkatułki, deski;
-Agnieszka Mich wraz z rzemieślnikami ze Świdwina, Białogardu, Połczyna Zdroju i Drawska Pomorskiego – wyroby z wikliny, 
plecionkarstwo, przetwory runa leśnego, mydła sodowe i kosmetyki, zabawki i biżuteria z drewna;
-Magda Garcia Lazon z Chłop – Bużuteria, sutasz z żywicy, torby szyte;
-Bogusława i Zygmunt Słomińscy z Połczyna Zdroju – witraże, zabawki drewniane;
-Magdalena Hrycaj i Radosława Woźniak - Juchowskie Smaki z Juchowa – kulinaria;
-Delfina Garbacz-Adametz z okolic Gryfic – ceramika, witraże;
-Juchowo Farm – Fundacja Stanisława Karłowskiego z Juchowa – produkty ekologiczne.
O godzinie 15 rozpoczęły się występny na Scenie Letniej, na której zaprezentowali się:
-Zespół „Dawna Śpiewka” z Bornego Sulinowa;
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-Odtwórcy historycznych strojów z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju;
-Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka;
-Solistka Alina Karolewicz z Czaplinka;
-Zespół „La Bazuna” z Rzepowa;
-Zespół „Marianki” z Czaplinka”
Nagłośnienie i oprawa dźwiękowa Sceny Letniej – Grucha Sound.
Podczas występów aktywna była Aleja Rzemieślników, obszar zabaw dla dzieci, letnia kuchnia „Pod Arkadami”, obóz 
rekonstruktorów templariuszy prezentujących walki, potyczki i uczących fechtunku, Kuźnia Ceramiczna pod pieczą animatorki 
Krystyny Masiukiewicz oraz „Interaktywne Muzeum Baroku” w pałacowych piwnicach i  „Uniwersalium Rzemiosł Różnych” na 
pałacowym strychu, a także wystawa porcelany dekoracyjnej i użytkowej w Sali Balowej.
Dodatkową atrakcją towarzyszącą występom scenicznym były wystrzały armatnie Bractwa Kurkowego z Kołobrzegu pod 
dowództwem Tomasza Tamborskiego oraz wystrzały z hakownic i arkebuzu Adama Ślączki, rekonstruktora ze Złocieńca.
O godzinie 17.00 Zespół „Diabaz” przeprowadził warsztaty taneczne, które uwieńczone zostały wspólnym korowodem gości i 
artystów przy dźwiękach Poloneza.
Przed g. 19.00 OSP Siemczyno przeprowadziło dezynfekcję Sceny Głównej oraz miejsc siedzących przed sceną.
O g. 19.15 członkowie Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie p. Anna Bańkowska i p. Stanisław Wziątek podpisali 
umowę o dofinansowanie kolejnego etapu prac remontowych pałacu z Prezesem HSS Zdzisławem Andziakiem i Wiceprezesem 
HSS Bogdanem Andziakiem.
O godz. 19.30 na Scenie Głównej z Koncertem Galowym pt. „Vivat Moniuszko” wystąpiła w pełnym składzie Orkiestra 
Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Jakuba Chrenewicza z solistami: Joanną Zawartko (sopran) i Marcinem Hutka (baryton). 
Konferansjerkę prowadził Andrzej Zborowski.
W niedzielę o godz. 12.00 celebrowano mszę św. w siemczyńskim kościele. Po mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się na 
pałacowych schodach celem zrobienia wspólnego zdjęcia.
Od godziny 15.00 udostępniono pałac i funkcjonujące w nich muzea do nieodpłatnego zwiedzania i zapoznania się z historią 
baroku oraz zawodów zanikających.

Wrzesień 2020 – 
12 września zorganizowaliśmy 44 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:
o Prelekcja p. Jerzego Hojdysa, który zaprezentował temat pt. „Św. Jan Paweł II – Karol Wojtyła: z Wadowic do Czaplinka”;
o Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Stacja Kultura wraz z artystami biorącymi udział w III Międzynarodowym Plenerze 
Artystycznym pt. „Stacja Kultura 2020 Siemczyno”, który odbył się od 27 sierpnia do 7 września 2020 r.  
o Występ zespołu „Music Trio” prezentującym utwory Okudżawy.
Październik 2020 – 
Zaplanowane na 17 października IV Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa pt. „Korowód pokoleń” na którym wystąpić miał:
o Zespół „Mieleńska Kotwica” ze spektaklem słowno-muzycznym pod kierownictwem Aliny Szybowskiej;
o Wystawa ceramiki artystycznej i dekoracyjnej Agnieszki Miszke z Kołobrzegu.
Wydarzenie to zostało odwołane ze względu na panującą pandemię.
17 października miały odbyć się także 45 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na którym Biuro Dokumentacji 
Zabytków w Szczecinie miało przedstawić prezentację dotyczącą „Laserowego dokumentowania zabytków kultury” prezentując 
przy tym sprzęt umożliwiający digitalizację zabytków kultury materialnej.
Ze względu na nadal panującą pandemię COVID-19 odwołano również planowane na listopad i grudzień 2020 roku 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne.
Listopad 2020 – 
-Wydaliśmy drukiem Tom XIV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich;
-Wymieniliśmy kolejne 8 okien w Pałacu zgodnie z zaleceniami WKZ – dofinansowane przez Samorząd Województwa 
achodniopomorskiego.
Podsumowując rok 2020
W roku 2020 rozpoczęto i zakończono następujące zadania:
1. Przeprowadzono XVII Henrykowskie Dni w Siemczynie w podwyższonym reżimie sanitarnym.
2. Wymieniono 8 okien w pałacu.
3. Wydano drukiem w nakładzie 500 egz. Tom XIV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
4. Współfinansowano wydanie publikacji Akademii Pomorskiej w Słupsku pt.: „Zabytkowe parki dworskie i folwarczne dorzecza 
Parsęty”.
• Zrealizowano zadania poza dofinansowaniem, tj. :
1. Odbyły się 3 edycje Henrykowskich Spotkań Kulturalnych na zaplanowanych 9. Sześć przygotowanych spotkań kulturalnych 
odwołano ze względu na zagrożenie epidemiczne.
2. Odbył się IV Międzynarodowy Plener Artystyczny pt. „Stacja Kultura 2020 Siemczyno” wspierany przez HSS poprzez 
udostępnienie salonów pałacowych do przeprowadzenia pleneru i zorganizowania wystawy poplenerowej.
3. „Muzeum Ziemi Pomorskiej” zostało wpisane do Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. 31.12.2020 r. minęło 2 lata działalności „Uniwersalium Rzemiosł Różnych” oraz rok i 8 miesięcy „Interaktywnego Muzeum 
Baroku”.
W roku 2021 Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie planuje:
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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

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• Czynić starania w celu pozyskania funduszy na dalsze prace remontowe pałacu.
• Czynić starania w celu utworzenia działu muzealnego pt. „Wrota Potopu Szwedzkiego”.
• Podpisać umowę o współpracy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z Towarzystwem Polsko-Szwedzkim.
• Zorganizować 1-szą Noc Muzeów w Siemczynie.
• Wydać Tom XV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
• Zorganizować XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie.
• Wesprzeć zorganizowanie IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego pt. „Stacja Kultura 2021 Siemczyno” poprzez 
udostępnienie salonów pałacowych do przeprowadzenia pleneru i zorganizowania wystawy poplenerowej.
• Zorganizować XI Europejskie Dni Dziedzictwa.
• Zorganizować chociaż 6 edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 
zwiedzanie zabytkowego pałacu w Siemczynie 
zostało ograniczone do okresów poza 
lockdownem w trakcie Dni  Henrykowskich 
udostępniono pałac i funkcjonujące w nich 
muzea do nieodpłatnego zwiedzania i 
zapoznania się z historią baroku oraz zawodów 
zanikających, Dokonano wymiany kolejnych 8 
okien w pałacu w Siemczynie(odbudowa 
pałacu), Dni Henrykowskie uświetniono 
Koncertem Galowym pt. „Vivat Moniuszko” 
wystąpiła w pełnym składzie Orkiestra 
Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Jakuba 
Chrenewicza z solistami: Joanną Zawartko 
(sopran) i Marcinem Hutka (baryton). 
Konferansjerkę prowadził Andrzej Zborowski.
Wydano drukiem w nakładzie 500 egz. Tom XIV 
Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
Współfinansowano wydanie publikacji Akademii 
Pomorskiej w Słupsku pt.: „Zabytkowe parki 
dworskie i folwarczne dorzecza Parsęty”.

91.02.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw kongresów: zorganizowaliśmy 39 
Henrykowskie Spotkania Kulturalne w 
Siemczynie, na które składały się:Prelekcja p. 
Wiesława Krzywickiego nt. początków 
osadnictwa na Ziemi Czaplineckiej;Wystawa 
prac p. Genowefy Polak zajmującej się 
hobbistycznie realizacjami prac techniką 
decoupage’u;Występ Zespołu Śpiewaczego „La 
Bazuna”;Wystąpienie hrabiego Waldemara 
Jerzego Bach-Żelewskiego nt. szlachty 
wielkopolskiej oraz możliwości współpracy 
Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 
ze Stowarzyszeniem Monarchistycznym
40 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w 
Siemczynie, na które składały się:Prezentacja 
filmu przedstawiającego historię 
zorganizowanych i zrealizowanych 39 Spotkań 
Kulturalnych w okresie od 08.2015 do 01.2020 
roku;Występ Zespołu „Czarna Mamba” 
prezentującego układy taneczne „Jive” i  „Biały 
Niemen”;Prelekcja p. Tomasza Obłoja pt. 
„Historia gorzelnictwa na Pomorzu”;Prezentacja 
fragmentu programu TVP 1 pt. „Zakochaj się w 
Polsce” traktującego o Siemczynie i dokonaniach 
Henrykowskiego Stowarzyszenia w 
Siemczynie;Występ Zespołu Rockowego „Still 
Contract”
zorganizowaliśmy, 17 Henrykowskie Dni w 
Siemczynie m reżimie sanitarnym.
W organizacji i przeprowadzeniu XVII 
Henrykowskich Dni w Siemczynie wspomagało 
nas Sołectwo Siemczyno z M.Olejniczakiem na 
czele, OSP Siemczyno dowodzone przez 
J.Latosińskiego;Koło Gospodyń Wiejskich z 
Siemczyn

92.30.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 704 601,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 679 210,09 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 591,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 800,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Odpłatna działalność statutowa polegająca 
na sprzedaży biletów na zwiedzanie 
zabytkowego Pałacu w Siemczynie w 
ramach projektu Adaptacja części pałacu na 
"Uniwesalium 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, 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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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 33 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 607,00 zł

2.4. Z innych źródeł 660 994,09 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 0,00 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: 660 483,83 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 578 558,63 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

33 000,00 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

w 
tym:

2 800,00 zł

6 760,00 zł

0,00 zł

1 047,00 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 100 651,46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -43 069,44 zł

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

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

65 660,44 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 264,76 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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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1.1. 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

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

14 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 16 561,53 zł

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

16 561,53 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)  

2 365,93 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

16 561,53 zł

16 561,53 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 16 561,53 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)

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)

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

1 Odtworzenie okien 
frontowych korpusu 
głównego pałacu w 
Siemczynie

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

Województwo Zachodniopomorskie 30 000,00 zł

2 Wydanie XIII Tomu Zeszytów 
Siemczyńsko - 
Henrykowskich

Promocja historii Gminy 
Czaplinek poprze 
przygotowanie i druk 
trzynastego tomu Zeszytów 
Siemczyńsko - Henrykowskich

Gmina Czaplinek 3 000,00 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

2 600,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 - Wice Prezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-04

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-04 13


