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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI 
ŚWIECKIEJ "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Powiat ŚWIECKI

Gmina ŚWIECIE Ulica CHMIELNIKI Nr domu 2 Nr lokalu B

Miejscowość ŚWIECIE Kod pocztowy 86-100 Poczta ŚWIECIE Nr telefonu 523312868

Nr faksu 523312868 E-mail 
biuro@inkubator.com.pl

Strona www inkubator.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09297805600000 6. Numer KRS 0000118379
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

ZDZISŁAW PLEWA – PREZES ZARZĄDU 
GRZEGORZ DUDZIK – WICEPREZES ZARZĄDU,
WOJCIECH WYBORSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

EWA MIELEWSKA – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
TADEUSZ KLICZYKOWSKI – CZŁONEK KOMISJI
MAREK KARBOWNIK – CZLONEK KOMISJI

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I 
SPOŁECZNEGO, W TYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W 
ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ, POZAROLNICZEJ, 
EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI, 
2. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH 
ZWOLNIENIEM Z PRACY,
3. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, 
SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SAMORZĄDY ORAZ 
PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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I. PROWADZENIE NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCEJ:
1. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI 
SEKRETARSKIMI,
2. DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA,
3. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH,
4. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA,
5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE 
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
6. WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW I GROMADZENIE 
FUNDUSZY.
II. PROWADZENIE ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCEJ:
1. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI 
SEKRETARSKIMI,
2. DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA,
3. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z BAZAMI DANYCH,
4. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁĄ,
5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE 
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
6. WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW I GROMADZENIE 
FUNDUSZY.
III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 
ZAKRESIE: 
1) WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK,
2) WYNAJMU MASZYN, URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO.
3) POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 
(POŚREDNICTWO FINANSOWE, DOTYCZĄCE PRZEDE 
WSZYSTKIM UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ INSTYTUCJE 
NIEOBJĘTE POŚREDNICTWEM PIENIĘŻNYM)
Z KTÓREJ DOCHÓD W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY JEST 
WYŁĄCZNIE NA CELE STATUTOWE,
IV. PONADTO STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE 
NIESKLASYFIKOWANE W POLSKIEJ KLASYFIKACJI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ:
1. TWORZENIE WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW O CHARAKTERZE 
DORADCZYM I INICJATYWNYM ZŁOŻONYCH Z 
PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZENIA, SAMORZĄDÓW, 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH, 
2. DZIAŁANIE ROZWIJAJĄCE KONTAKTY I WSPÓŁPRACĘ 
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
3. PROMOCJĘ I ORGANIZACJĘ WOLONTARIATU,
4. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ PRAW KOBIET ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I 
MĘŻCZYZN,
5. PODEJMOWANIE INICJATYW W CELU REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘĆ INFRASTRUKTURALNYCH NA TERENIE 
GMINY ŚWIECIE I POWIATU ŚWIECKIEGO,
6. KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 
DOSTOSOWANIE ROLNICTWA DO WYMOGÓW 
EUROPEJSKICH.
7. AKTYWNY UDZIAŁ W PRACACH NA RZECZ OPRACOWAŃ 
DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I GOSPODARCZYCH W 
GMINIE ŚWIECIE I POWIATU ŚWIECKIEGO.
8. WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWYWANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI,
9. WSPÓŁPRACĘ Z LOKALNYMI SAMORZĄDAMI ORAZ 
ADMINISTRACJAMI PUBLICZNYMI.
10. WSPÓŁPRACĘ Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W 
ŚWIECIU.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości -  jest programem, którego celem jest 
pomoc w tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących prowadzić pozarolniczą 
działalność gospodarczą na własne ryzyko i uzyskać samodzielne 
funkcjonowanie i pozycję rynkową.
Program realizowany jest na podstawie trójstronnego porozumienia z dnia 28-11
-2002 r. zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świeciu, Gminą 
Świecie i Stowarzyszeniem. 
Na mocy zawartego porozumienia oraz w oparciu o wygrany konkurs na 
realizację zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe 
na realizację programu w formie dotacji. W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało 
na ten cel  z Gminy Świecie dotację w wysokości 60 000,00 złotych oraz z 
Powiatu Świeckiego 25 000,00 zł.
Koszty realizacji programu pokrywane są z w/w dotacji oraz:
• Ze środków własnych Stowarzyszenia  
• Z najmu za lokale w Inkubatorze. 
Na dzień 31 grudnia 2012r.:
 w Inkubatorze funkcjonowało 18 firm. 
 Podwyższono stan wiedzy na temat warunków podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez:
o udzielone doradztwo (96 porad), 
o realizacje innych programów, 
o organizację spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców (35 przedsiębiorców 
brało udział).
o spotkania z uczniami szkół ponadgimanzlanych w Nowem – 57 osób,
o konferencję podsumowującą 10 lecie Inkubatora Przedsiębiorczości – 59 
osób,
o konkurs plastyczny dla młodzieży „Ziemia świecka krainą ludzi 
przedsiębiorczych” – 12 prac konkursowych
o liczba wydanych ulotek informacyjnych „Rejestracja działalności gospodarczej” 
– 1000 szt. 
 Wzbogacono lokalny rynek o nowe podmioty gospodarcze (powstały cztery 

nowe podmioty w Inkubatorze),

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – finansowane w latach 2003 i 2004 
ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
Pomimo zakończenia finansowania ze środków PAOW Stowarzyszenie traktuje 
realizowane przez siebie Centrum jako zadanie długofalowe. Dlatego też 
kontynuuje tę działalność w ramach środków własnych Stowarzyszenia.
Łącznie udzielono w 2012 roku 96 porad z zakresu:
1. Rejestracji firmy 
2. Dotacji unijnych, środków z PUP 
3. Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP 
4. Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm 
5. oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
. 
Ponadto przedstawiciele Inkubatora brali udział:
• Udział w konferencji dla Lokalnych Grup Działania w Kijewie Królewskim  
„LEADER – wykorzystana szansa i nowe możliwości” podczas którego 
zaprezentowano doświadczenie Inkubatora w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości.

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja 
W sierpniu 2012r ukończono II edycji programu „Wiejskie Mini Inkubatory 
Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 PO KL  jako uzupełnienie działań 
Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem ogólnym projektu była promocja oraz 
wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc 
pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu 
mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu świeckiego.
Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, 
zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 
tys. mieszkańców z terenu Powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą.
W ramach projektu:
 Przeszkolono 50 osób z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 36 uczestników otrzymało środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 

40 tys. oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na 
koszty: ZUS, czynsz, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, , usługi księgowe, 
ubezpieczenie sprzętu.

Działaj Lokalnie VII
Dla potrzeb kształtowania idei gromadzenia środków celem rozwiązywania 
lokalnych problemów, Stowarzyszenie bierze udział w programie „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  dla którego ma status 
Ośrodka Działaj Lokalnie. 
 Od 2005 roku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie programu 
„Działaj Lokalnie” dofinansowanych zostało 46 projektów na łączną kwotę  362 
794,68 zł. 
 W tym w 2012 roku dofinansowaliśmy  16 projektów na łączną kwotę 55 000,00 
zł.
 Dodatkowym walorem tego programu było to, ze uczyliśmy przygotowania 
wniosków i projektów. Stowarzyszenie przeszkoliło w ciągu 4 edycji na terenie 
powiatu 283 osoby z różnych organizacji na obszarach wiejskich.
 Stowarzyszenie  pozyskiwało wkład własny do realizacji od wszystkich gmin 
powiatu świeckiego, Firmy Mondi oraz samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

250

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe osób 
rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59 B

70.22.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Usługi biurowe i obsługa Świeckiego Funduszu Poręczeń

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

82.11 Z

70.22 Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Wynajem pomieszczeń

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

68.20 Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 447,944.87 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 155,836.07 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,400.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 161,841.69 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,012.11 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 808.10 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 85,000.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

85,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,220.00 zł

220.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 33,503.03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -401.40 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 33,724.60 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 33,724.60 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 1,191.20 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,999.30 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Realizacja projektu Działaj Lokalnie VII 1,999.30 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 461,630.96 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

158,021.25 zł 1,999.30 zł

2,801.40 zł 0.00 zł

128,117.09 zł

61,718.49 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

172,691.22 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4.5 etatów

4.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

18.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 254,418.57 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

228,818.57 zł

225,099.57 zł

nagrody

premie

0.00 zł

3,719.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 25,600.00 zł

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

83,060.47 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,400.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 80,660.47 zł

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

99,966.85 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

125.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,927.41 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

500.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,600.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym tworzenie nowych miejsc 
pracy i rozwój przedsiębiorczości

60,000.00 zł

2 Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości 25,000.00 zł

3 Wkład własny  do realizacji lokalnego programu grantowego  w ramach  Programu 
„Działaj Lokalnie 7” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

15,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Ocena wykorzystania udzielonej dotacji Powiat Świecki 2013-03-19
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