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za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina ŚWIECIE

Powiat ŚWIECKI

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

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 Plewa Prezes zarządu TAK

Grzegorz Dudzik Wiceprezes zarządu TAK

Wojciech Wyborski Członek zarządu 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

Ewa Mielewska Przewodnicząca komisji TAK

Tadeusz Kliczykowski Członek komisji TAK

Marek Karbownik Członek komisji TAK

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ "INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości -  jest programem, którego celem jest pomoc w tworzeniu 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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 2013r.:
• w Inkubatorze funkcjonowało 17 firm. 
• W ramach współpracy z KPFP dwóch przedsiębiorców skorzystało z pożyczki na łączną kwotę 70 
000,00 zł..
• W ramach prowadzonego punktu obsługi Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielono 16 
poręczeń na kwotę 238 000,00 zł.
• Podwyższono stan wiedzy na temat warunków podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej poprzez:
o udzielone doradztwo (40 porad), 
o przeprowadzono w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości konkurs dla uczniów 
pt. „Zawód przyszłości” otrzymaliśmy 17 prac konkursowych, przyznaliśmy 9 nagród głównych i 8 
wyróżnień,
o „Parada Zawodów Przyszłości” oraz spotkanie z przedsiębiorcą w którym brało udział ponad  150 
uczniów.
• Wzbogacono lokalny rynek o nowe podmioty gospodarcze (powstały dwa nowe podmioty w 
Inkubatorze),
• Po raz pierwszy organizowaliśmy na terenie Gminy Świecie wydarzenia w ramach Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 
W dniach 18-21 listopada 2013 r. w trzech gimnazjach na terenie Gminy Świecie odbyła się "Parada 
zawodów przyszłości” połączona ze spotkaniami z przedstawicielami zawodów i prezentacją zawodów 
przez młodzież w ramach konkursu. W organizację włączył się Ośrodek Oświaty i Wychowania w 
Świeciu oraz Gimnazja: nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie, nr 3 im. Polskich Noblistów w Świeciu, nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Świeciu. Obchody rozpoczął konkurs dla uczniów pt. „Zawód przyszłości” 
otrzymaliśmy 17 prac konkursowych, przyznaliśmy 9 nagród głównych i 8 wyróżnień, prace były 
prezentowane w poszczególnych gimnazjach podczas „Parady Zawodów Przyszłości” w której brało 
udział ponad  150 uczniów.
W ramach parady odbyły się również spotkania z młodymi przedsiębiorcami, którzy prezentowali swoje 
doświadczenia związane z prowadzeniem firmy, uczniowie mogli zadawać pytania.
• Prezentacja „Dobrych Praktyk Inkubatora” na trzech spotkaniach w ramach Europejskiej Akademii 
Radnych w Łysomicach w miesiącach XI/XII.
• Udział w inauguracji konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa które odbyły się w lipcu w 
Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, co było okazją do zapoznania się i wypowiedzenia 
w sprawie uregulowań dotyczących przedsiębiorczości w przyszłej perspektywie finansowej.
• Udział w analizie potencjału kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej 2013 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
Tłok w wyniku której powstała publikacja.
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 2013 roku 40 porad z zakresu:
• Rejestracji firmy 
• Dotacji unijnych, środków z PUP 
• Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP 
• Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm 
• Oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 
Ponadto:
• Współorganizowano wspólnie z Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz 
Stowarzyszeniem  na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" z Bydgoszczy seminarium „Od wykluczenia do 
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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)

2.1. 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

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” które odbyło się 6 czerwca 2013  
w Świeciu uczestniczyli w nim przedstawiciele OPS, gmin, PUP,
• Seminarium „Pożyczki dla ES” w siedzibie Inkubatora w październiku w którym wzięło udział 13 
organizacji. 
• Uczestniczyliśmy w marcu w V Targach Edukacji i Pracy oraz październiku w Targach Edukacji i Pracy 
w Starostwie Powiatowym organizowanych przez OHP.
• W marcu wzięliśmy udział w spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu Gminy Nowe – gdzie 
prezentowaliśmy działalność Inkubatora oraz aktualną ofertę i możliwości dla przedsiębiorców.

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. 
 W tym w 2013 roku kontynuowaliśmy realizację programu i dofinansowaliśmy 13 projektów na łączną 
kwotę 55 000,00 zł.
 Dodatkowym walorem tego programu było to, ze uczyliśmy przygotowania wniosków i projektów. 
Stowarzyszenie  pozyskiwało wkład własny do realizacji od Firmy Mondi oraz samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego.  

Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy  
KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO -
Od 16 września realizujemy projekt pt. „Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V 
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego.
 Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 
„Inkubator Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Powiatem Świeckim.
 Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, mających 
siedzibę na terenie powiatu świeckiego. Uczestnicy projektu (przedstawiciele organizacji i jednostek) 
otrzymają m.in. bezpłatne wsparcie warsztatowo – doradcze z zakresu nowych, skutecznych technik 
współpracy ngo z jst, metod aktywnego informowania, tworzenia postaw proobywatelskich, 
wypracowywania trwałej płaszczyzny dialogu, która ma zapewnić stały przepływ informacji zarówno o 
działaniach administracji publicznej, jak i potrzebach społecznych, a przedstawicieli ngo zmotywować 
do aktywnego udziału w konsultacjach przeprowadzanych przez samorządy, do brania udziału w 
dyskusjach, spotkaniach otwartych i wyrażania bez obaw opinii o problemach w imieniu obywateli.
Projekt zakłada :
• Przeszkolenie i doradztwo dla przedstawicieli 11 jst i 60 ngo (140 K.iM) w zakresie efektywnych form 
współpracy i konsultacji,
• Opracowanie dla każdej jst planu konsultacji dla m.in. 2 dokumentów publicznych,
• Przeprowadzenie konsultacji społecznych,
• Przygotowanie platformy do konsultacji społecznych na stronie internetowej Stowarzyszenia,
• Wydanie publikacji prezentującej doświadczenia zebranie podczas realizacji projektu.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

usługi biurowe 82.11 Z

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

obsługa Świeckiego 
Funduszu Poręczeń

70.22.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20 Z Wynajem pomieszczeń

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

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

85.59 B

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

wsparcie dla organizacji 
pozarządowych i 
lokalnej społeczności

70.22.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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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 wyników/zysków i strat) 452,038.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 166,815.03 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,100.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 171,152.00 zł

d) Przychody finansowe 1,749.05 zł

e) Pozostałe przychody 109,222.18 zł

88,737.93 zł

0.00 zł

100,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,200.00 zł

200.00 zł

0.00 zł

12,000.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,077.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 188,737.93 zł

Druk: MPiPS 7

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


2.4. Z innych źródeł 250,022.73 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38,736.72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -401.40 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,077.60 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 454,932.08 zł 1,077.60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

128,078.31 zł 1,077.60 zł

3,501.40 zł 0.00 zł

74,092.32 zł

4,178.66 zł

70,940.07 zł

174,141.32 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Realizacja projektu "Działaj Lokalnie" 1,031.51 zł

2 Realizacja projektu "Aktywnie konsultujemy - lepiej współpracujemy" 46.09 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 26,119.61 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

10,304.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

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. 0,5 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)

4.1 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 221,870.70 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

210,152.50 zł

205,152.50 zł

- nagrody

- premie

5,000.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,718.20 zł

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

90,677.64 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,100.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 87,577.64 zł

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

32,349.38 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

100.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

18,489.22 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

4,600.00 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)

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

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

Głównym celem realizacji 
zadania jest pomoc osobom 
zainteresowanym rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, jak 
również działającym firmom w 
osiągnięciu zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania 
na rynku.
Dodatkowo zakłada się:
• promocję małej 
przedsiębiorczości,
• promocję zatrudnienia i 
aktywizację zawodową osób 
pozostających bez pracy 
zagrożonych zwolnieniem z 
pracy, 
• zagospodarowywanie 
obiektów pod działalność 
gospodarczą,
• promowanie prowadzenia 
własnej działalności

Gmina Świecie 60,000.00 zł

2 Powiatowy Inkubator 
Przedsiębiorczości

Głównym celem realizacji 
zadania jest pomoc osobom 
zainteresowanym rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, jak 
również działającym firmom w 
osiągnięciu zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania 
na rynku. Dodatkowo zakłada 
się: • promocję małej 
przedsiębiorczości, • promocję 
zatrudnienia i aktywizację 
zawodową osób pozostających 
bez pracy zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, • 
zagospodarowywanie obiektów 
pod działalność gospodarczą, • 
promowanie prowadzenia 
własnej działalności

Powiat Świecki 25,000.00 zł

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

Celem realizacji zadania jest 
aktywizowanie małych 
społeczności poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego w 
ramach konkursu grantowego. 
Adresaci zadania będą mogli 
pozyskać środki finansowe na 
realizację swoich działań 
społecznych oraz poprzez udział 
w konkursie, spotkaniach i 
szkoleniach w ramach projektu 
będą mogli nauczyć się 
pozyskiwania środków i ich 
rozliczania.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO- POMORSKIEGO

15,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zdzisław Plewa/prezes zarządu
Grzegorz Dudzik/wiceprezes 

zarządu
Wojciech Wyborski/członek 

zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Świecki 1
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