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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-06

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 NIE

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 literatury 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 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 i 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

Od stycznia do maja 2021
→ Działalność kulturalna zawieszona była ze względu na lockdown Covid-19. W miesiącu marcu przez dwa weekendy i w 
miesiącu kwietniu przez trzy weekendy członkowie stowarzyszenia w czynie społecznym porządkowali park oraz 
przygotowywali do sezonu letniego muzea pałacowe.
19.06.2021 r. - odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, na którym 
przegłosowano następujące uchwały:
- nr 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020
- nr 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
- nr 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020
- nr 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2020 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 
2021
- nr 5 – Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2020 na wniosek Komisji Rewizyjnej
26.06.2021 r. – Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 tysięcy złotych na wymianę 
dziewięciu okien w Pałacu.
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26-27.06.2021 r. - 18 edycja Henrykowskich Dni w Siemczynie.
Jest to wydarzenie rokrocznie organizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie począwszy od 2004 roku. 
Wydarzenie promuje walory kulturowe, sztukę i turystykę województwa zachodniopomorskiego oraz Gminy Czaplinek 
wskazując na przeogromny potencjał oraz walory krajobrazowo-kulturowe Pomorza Zachodniego ze szczególnym wskazaniem 
na Pojezierze Drawskie i Siemczyno zlokalizowane w Gminie Czaplinek.
Obchody rozpoczęto konferencją popularno-naukową.
Pierwszym prelegentem był prof. UAM dr hab. pan Piotr Pokora. Przedstawił on temat: „Dawne pieczęcie i herb miasta 
Tempelburg/Czaplinek”. Kolejnym występującym był pan mgr inż. Artur Furdyna, który zaprezentował temat: „Renaturyzacja 
naturalnych i turystycznych walorów rzeki Drawy w ramach projektu LIFEDrawaPL”.
Trzecim prelegentem był pan dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej. Podzielił się on efektem swoich wieloletnich 
badań zaprezentowanych pod tematem: „Koncepcja połączenia jezior drawskich tworzących szlaki wodne”.
Ostatni, nadprogramowo przybyły na konferencję, pan dr Przemysław Kołosowski wprowadził do treści konferencji wątek 
historyczny pt.: „Promocja miejsca i turystyki historycznej na przykładzie kaplicy templariuszy w Chwarszczanach”.
W alei artystów i rzemieślników mieliśmy przyjemność gościć:
- p. Izabelę Bijak
- p. Katarzynę Worobiej
- p. Bogusławę i Zygmunta Słomińskich
- p. Agnieszkę Miszke
- p. Delfinę Garbacz-Adametz
- Agnieszkę Szewczyk ze współpracownikami z Bobrowej Doliny
- p. Annę i Zygmunta Szepietowskich
- p. Joannę Bienias
- p. Longinę Malinowski Prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa
- p. Lucynę von Schickedantz
- p. Magdalenę Garcia Lazon
- p. Joannę Zagatę ze współpracownikami z Nadleśnictwa Czaplinek, którzy poza barwnym stanowiskiem przygotowali mnóstwo 
gier i atrakcji edukacyjnych zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych
- p. Joannę Fujarską promującą produkt regionalny jakim są miody drachimskie
- p. Helenę Brożek
- p. Tadeusza Brożka, który przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez HSS zapewnia obsługę filmową i 
fotograficzną
- p. Wiolettę Ślączkę
- p. Bożenę Kulicz reprezentującą Muzeum PGR-u, czyli wspomnienia poprzedniej epoki
- p. Adama Borowskiego
- p. Michała Galasa
- p. Ryszarda Kowalskiego
- p. Renatę Kołodziej
- p. Dorotę Kowalską Prezes Stowarzyszenia Terapii Sztuką „Kolorowo Żyj”
Artyści, rzemieślnicy i rękodzielnicy wystawili swoje piękne i wielobarwne prace we wcześniej dla nich przygotowanych 
namiotach na przypałacowych błoniach. Poza wspaniałymi pracami artyści i rzemieślnicy wnieśli świetny klimat prezentując na 
miejscu swoje prace i warsztaty.
Na przypałacowych błoniach przy stawach swój obóz rozbili templariusze, którzy przyjechali ok. godziny 9.00. Ich liczna grupa 
była połączeniem sił z różnych regionów Polski:
- Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”
- „Dzicy” z Czaplinka
- Bractwo Rycerskie z Komandorii Świdwin
- Templariusze z Komandorii Rurka.
Oprócz prezentowania życia obozowego rycerze szkolili zarówno młodszych, jak i starszych w fechtunku, strzelaniu z łuków, 
walkach z tarczami i toporami.
Nie zabrakło także pojedynków prezentowanych dla licznie przybyłej publiczności w Alei Artystów i Rzemieślników. Potyczki te, 
zwane potyczkami pod Heinrichsdorf (Siemczyno) toczyły się co jakiś czas od wczesnych godzin rannych do późnych 
wieczornych.
Przed każdą potyczką rozlegały się salwy armatnie, o które zadbało Bractwo Kurkowe z Kołobrzegu lub zamiennie wystrzały z 
hakownicy, które zapewniał znany rekonstruktor ze Złocieńca p. Adam Ślączka.
Od samego rana funkcjonowała dobra, swojska kuchnia serwowana przez ekipę hotelu „Pałac Siemczyno Adam Andziak” oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczynianki”. Doskonałymi strawami można było się delektować na drewnianych ławach „Pod 
Arkadami”.
Od wczesnych godzin rannych można było podziwiać pięknie ubranych w stroje retro przedstawicieli Centrum Kultury z 
Połczyna Zdroju oraz barwne sarmackie stroje, w które przyodziani byli członkowie Henrykowskiego Stowarzyszenia w 
Siemczynie.
Na końcu „Alei Rzemieślników” z lewej strony „Arkad” zainstalowano „Scenę Letnią” wraz z profesjonalnym nagłośnieniem.
Między pałacem i stawem rozstawiono miasteczko zabaw dla najmłodszych i nieco starszych. W tym pięknie kolorowym 
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obszarze można było także zjeść watę cukrową lub napić się lemoniady.
O godzinie 15.00 ze „Sceny Letniej” wszystkich przybyłych powitał Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. 
Zdzisław Andziak. Następnie scenę tę wypełnili licznie przybili artyści i zespoły śpiewacze z Pomorza Zachodniego:
- „La Bazuna”
- „Marianki”
- Tymek i Hania z Czaplinka
- „Kapela Borneńska”
- Zespół „Dawna śpiewka”
- Zespół „Czarna Mamba”
- Zespół „Pod Wąsem”
- Wokaliści z Centrum Kultury Połczyn Zdrój
- Wokalistki Nadia i Maja
- Zespół „Spocznij” - Chór „Kombatant” z Kołobrzegu.
Na scenie zagościli też przybyli z całej Polski politycy i samorządowcy:
- Sekretarz Stanu w MSWiA pan Paweł Szefernaker
- poseł na Sejm RP pan Czesław Hoc
- dyrektor Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP pani Katrzyny Kotuli pani Agnieszka Mastalerz-Madej
- wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz
- członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pani Anna Bańkowska
- radny Województwa Zachodniopomorskiego pan Henryk Carewicz
- dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie pani Maria Witek
- kierownik OT Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa pan Waldemar Witek
- dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pan Damian Greś
- przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego pani Urszula Ptak
- etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Waldemar Włodarczyk
- członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Zbigniew Dudor
- przewodniczący Rady Miejskiej Czaplinka oraz Sołtys Siemczyna pan Michał Olejniczak
- burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz
- zastępczyni burmistrza Czaplinka pani Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
- burmistrz Gościna pan Marek Sieradzki
- burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zacharzewski
- zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pan Robert Stępień
- prezydent rodu von Bredow pan Matthias von Bredow.
O godzinie 20.00 na Scenie Głównej zabrzmiały dźwięki muzyki klasycznej polskich kompozytorów: Karola Kurpińskiego, 
Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry 
Koszalińskiej Filharmonii pod batutą Jakuba Chrenowicza z gwiazdą wieczoru tenorem Piotrem Kaliną. Jak każdego roku koncert 
poprowadził pan Andrzej Zborowski.
W niedzielę uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy wszyscy goście udali się na 
schody prowadzące do pałacu, by wykonać grupowe zdjęcie. Potem w hotelowej restauracji czekała wspaniała uczta. O 
godzinie 15.00 wszyscy chętni mogli badać historię dóbr kultury materialnej w „Interaktywnym Muzeum Baroku”, 
„Uniwersalium Rzemiosł Różnych” oraz parku przypałacowym.
O godzinie 20.00 na Scenie Głównej zabrzmiały dźwięki muzyki klasycznej polskich kompozytorów: Karola Kurpińskiego, 
Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry 
Koszalińskiej Filharmonii pod batutą Jakuba Chrenowicza z gwiazdą wieczoru tenorem Piotrem Kaliną. Jak każdego roku koncert 
poprowadził pan Andrzej Zborowski.
W niedzielę uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy wszyscy goście udali się na 
schody prowadzące do pałacu, by wykonać grupowe zdjęcie. Potem w hotelowej restauracji czekała wspaniała uczta. O 
godzinie 15.00 wszyscy chętni mogli badać historię dóbr kultury materialnej w „Interaktywnym Muzeum Baroku”, 
„Uniwersalium Rzemiosł Różnych” oraz parku przypałacowym.
W lipcu dokonano również rozliczeń dofinansowań z Urzędem Gminy Czaplinek i Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, 18-
tych Henrykowskich Dni w Siemczynie.
→24.07.2021 r. - odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich pod przewodnictwem 
redaktora naczelnego Bogdana Andziaka. Pierwszy raz od początku pandemii COVID-19 w trybie stacjonarnym w Siemczynie.
Przygotowywany był XV Tom zeszytów, w którym znajdą się publikacje zarówno o historii, jak i o przyszłości regionu Pojezierza 
Drawskiego oraz sprawozdania z ostatnich działań i imprez organizowanych przez HSS.
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie do tej pory wydało czternaście tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich oraz 
dwa wydania specjalne. Dostępne są w Interaktywnym Muzeum Baroku zlokalizowanym w Pałacu Siemczyno.
24.08.2021 r. – Odbyła się pierwsza wystawa poplenerowa IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego organizowanego przez 
stowarzyszenie Stacja Kultura, na czele z Giną Malinowski w Pałacu Siemczyno
Przez ostatnie dni grupa artystów biorących udział w plenerze, tworzyła swoje dzieła sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, a ich 
pracownią był pałac oraz kuźnia ceramiczna na terenie folwarku.
18.09.2021 r. - XI Europejskie Dni Dziedzictwa oraz XLVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne na które składały się:
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▪ Prelekcja Pana Mirosława Terleckiego, ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt. „BALTIK MANORS FESTIWAL. Stare 
miejsca, nowe życie”.
▪ Filmowa prezentację pałaców kaszubskich Pana Radosława Kamińskiego ze Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby 
Północne”.
▪ Wystawa poplenerowa IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” 
i jego zarząd Panią Ginę Malinowski i Panią Lucy von Schickendantz.
▪ Koncert muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu „Konsortium sedinum” ze Szczecina.
09 – 10.10.2021 - odbył się Zlot Poszukiwaczy "Tropem Wojsk Szwedzkich" organizowany przez Tempelburg Stowarzyszenie 
Historyczno - Kulturalne.
Mimo, iż nie odnaleziono miejsca stacjonowania wojsk szwedzkich, to znaleziono około 500 przedmiotów z XVIII. i XIX w.
Gratulujemy SHK Tempelburg na czele z Mariuszem Kapczukiem oraz innym uczestnikom zlotu (Stowarzyszenie Bastion 
Eksploracja Poszukiwania, Grupa Częstochowska PERUN, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland, 
Zwiadowca Historii, Wydawnictwu Odkrywca oraz innym niezrzeszonym poszukiwaczom) "dotknięcia" historii regionu Powiatu 
Drawskiego i Siemczyna,
ponieważ krzewienie historii naszego regionu jest statutowym celem naszego stowarzyszenia.
→ 16.10.2021 r - V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz XLVII Spotkania Kulturalne, odbyły się w Pałacu Siemczyno.
▪ Prezentację przygotował Pan Krzysztof Tymbarski z BDZ w Szczecinie, który przedstawił cyfrowy model Pałacu Siemczyno
▪ Wystawę Fotografii zaprezentował Pan Adam Cygan z DSI oraz firma Styl-Bet z Drawska Pomorskiego pt. „Piękne i Bezpieczne”
▪ Wystąpił zespół wokalny „Dawna Śpiewka” z Bornego Sulinowa pod artystyczną opieką Pani Aliny Karolewicz
▪ Plenerowa prezentacja Strażackiego wozu bojowego przekazanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie przez 
Szwajcarów.
→ 21.10.2021 r. - Powstało "Lapidarium" składające się z fragmentów nagrobków, które odnajdywano na terenie dawnych 
siemczyńskich cmentarzy. Istniał tu już cmentarz w średniowieczu. W późniejszych okresach również cmentarz żydowski, jak i 
cmentarz chrześcijański [ewangelicki].
Na przestrzeni wieków Siemczyno było domem dla wielu narodów i kultur, dlatego również dla naszej obecnej tożsamości 
istotne jest zachowanie pamięci o tamtych czasach i ludziach oraz przekazanie jej kolejnym pokoleniom.
4 – 5.11.2021 – Odbył się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa zachodniopomorskiego. Głównym 
tematem spotkania był program Polski Ład, a w szczególności Program Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy z całego regionu, 
również z Powiatu Drawskiego i Czaplinka , dyskutowali o w/w rozwiązaniach z przedstawicielem strony rządowej tj. z 
Przewodniczącym Komisji ds Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Panem Pawełem Szefernakerem oraz z
Panią Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beatą Daszyńską- Muzyczką i Zbigniewem Boguckim - Wojewodą 
Zachodniopomorskim .
Henrykowskie Stowarzyszenie zaznaczyło swoją obecność poprzez przybliżenie uczestnikom, historii miejsca oraz prezentacji 
zbiorów muzealnych w Pałacu.
→ 20.11.2021 - XLVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie „Dzień Serbski”. W programie była:
▪ Prelekcja księdza Artura Grabana z Cerkwi Prawosławnej w Wałczu i Panów Radovana Protića oraz Andrzeja Szutowicza pt. 
„Serbska cerkiew prawosławna i zarys dziejów Serbii”.
▪ Prelekcja Pani Jolanty Aniszewskiej i wystawa obrazów z Muzeum w Stargardzie pt. „Serbscy jeńcy wojenni na Pomorzu”
▪ Występ Chóru Parafialnego Cerkwii Prawosławnej w Wałczu
→ 24.11.2021 - Ukazało się filmowe sprawozdanie z XLVIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, autorstwa naszego 
wolontariusza Tadeusza Brożka. Relację słowną do sprawozdania napisała Pani Magdalena Urlich. Serdecznie dziękujemy za 
wysiłek włożony w to dzieło.
02 – 05.12.2021 – Spotkanie wigilijne i seminarium Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych pt.: „Osadnictwo na ziemiach 
zachodnich – rodzi się nowa tradycja”. W ramach spotkania zaprezentowaliśmy muzea pałacowe oraz historię regionu.
→ 7. 12. 2021 – Rozliczono projekt wymiany okien w Pałacu, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie w kwocie 
60 tys. zł.
→ 9.12.2021 – Pan Wiesław Piotrowski podarował dla Naszego muzeum eksponaty muzealne:
- śrutownik żarnowy holenderski
- dwie halabardy
- strój strażacki – niekompletny
- ściągacz (piesek) do butów – oficerek
→ 29.12.2021 r. - Wydano drukiem XV tom Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
autorom artykułów i sprawozdań oraz członkom Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zaangażowanym w 
gromadzenie materiałów, dokonywanie korekt oraz przygotowanie do składu wszystkich materiałów zawartych w tym tomie.
Rozliczono również z Urzędem Gminy Czaplinek dofinansowanie druku XV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
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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

2300

35

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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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

Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw kongresów: od stycznia do maja 
działalność była zawieszona ze względu na 
lockdown w związku z Covid-19.  W czerwcu -18 
edycja Henrykowskich Dni w Siemczynie. 
Wydarzenie rokrocznie organizowane przez 
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 
począwszy od 2004 roku. Wydarzenie promuje 
walory kulturowe, sztukę i turystykę 
województwa zachodniopomorskiego oraz 
Gminy Czaplinek wskazując na przeogromny 
potencjał oraz walory krajobrazowo-kulturowe 
Pomorza Zachodniego ze szczególnym 
wskazaniem na Pojezierze Drawskie i Siemczyno 
zlokalizowane w Gminie Czaplinek.
Obchody rozpoczęto konferencją popularno-
naukową.
Prelegentem był: prof. UAM dr hab. pan Piotr 
Pokora. Przedstawił on temat: „Dawne pieczęcie 
i herb miasta Tempelburg/Czaplinek”; pan mgr 
inż. Artur Furdyna, który zaprezentował temat: 
„Renaturyzacja naturalnych i turystycznych 
walorów rzeki Drawy w ramach projektu 
LIFEDrawaPL”;  dr Artur Wezgraj, kanclerz 
Politechniki Koszalińskiej. Podzielił się  efektem 
swoich wieloletnich badań zaprezentowanych 
pod tematem: „Koncepcja połączenia jezior 
drawskich tworzących szlaki wodne” oraz pan dr 
Przemysław Kołosowski wprowadził do treści 
konferencji wątek historyczny pt.: „Promocja 
miejsca i turystyki historycznej na przykł. kaplicy 
templariuszy w Choszcznie.

92.30.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność muzealna: Podczas Dni 
Henrykowskich udostępniono pałac i 
funkcjonujące w nim muzea i wystawy do 
nieodpłatnego zwiedzania i zapoznania się z 
historią baroku i zawodów zanikających. 
Dokonano wymiany 9 okien w pałacu w 
Siemczynie (odbudowa pałacu), będącego 
siedzibą muzeum (wykorzystano środki z 1%).
Można było podziwiać pięknie ubranych w stroje 
retro przedstawicieli Centrum Kultury z Połczyna 
Zdroju oraz barwne sarmackie stroje, w które 
przyodziani byli członkowie Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w Siemczynie.
na Scenie Głównej zabrzmiały dźwięki muzyki 
klasycznej polskich kompozytorów: Karola 
Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Władysława 
Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Ignacego 
Jana Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry 
Koszalińskiej Filharmonii pod batutą Jakuba 
Chrenowicza z gwiazdą wieczoru tenorem 
Piotrem Kaliną. Przygotowywany był XV Tom 
zeszytów, w którym znajdą się publikacje 
zarówno o historii, jak i o przyszłości regionu 
Pojezierza Drawskiego.

91.02.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-06 7



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) 734 513,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 714 700,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17 013,00 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 
"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, zmianie własności, na podstawie 
zgromadzonych eksponatów.

91.20.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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10 902,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 84 455,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27 676,14 zł

2.4. Z innych źródeł 611 479,06 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 10 902,90 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: 698 872,05 zł 10 902,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 604 718,96 zł 0,00 zł

1 Odbudowa 9 okien pałacu zabytkowego w Siemczynie 10 902,90 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

84 455,00 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

23 876,14 zł

0,00 zł

1 000,00 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 109 981,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -64 988,05 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

82 001,05 zł 10 902,90 zł

0,00 zł

79,54 zł

12 072,50 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

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

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 26 943,10 zł

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

26 943,10 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)  

748,42 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

24 189,10 zł

24 189,10 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 754,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25 943,10 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 000,00 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)

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

1 Odtworzenie 9 okien 
korpusu głównego w pałacu 
w Siemczynie

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

Województwo Zachodniopomorskie 60 000,00 zł

2 Wydanie XIV Tomu zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich

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

Gmina Czaplinek 4 455,00 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

2 800,00 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)

3 XVIII Dni Henrykowskie Promocja regionu, 
województwa 
zachodniopomorskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
walorów krajobrazowych 
Pojezierza Drawskiego, 
propagowanie kultury i sztuki  
rękodzieła lokalnego, 
prezentacja zabytkowego 
pałacu w Siemczynie.

Województwo Zachodniopomorskie 20 000,00 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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 2022-09-06
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