
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-15

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

2002-06-14

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

Tadeusz Kliczykowski Członek komisji TAK

Marek Karbownik Członek komisji TAK

Bogdan Tarach 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, 
działania na rzecz ogółu społeczności na obszarze Powiatu Świeckiego
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)                       

1. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
złożonych z przedstawicieli stowarzyszenia, samorządów,
organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i uczelni wyższych.
2. Działania rozwijające kontakty i współpracę między społeczeństwami
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Promocja i wsparcie ekonomii społecznej.
5. Udział w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.
6. Wsparcie finansowe zwrotne i bezzwrotne w zakresie 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
7. Mechanizm Regrantingu.
8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie innowacji i rozwoju nowych 
technologii.
9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Podejmowanie inicjatyw w celu realizacji przedsięwzięć 
infrastrukturalnych na terenie gminy Świecie i powiatu świeckiego.
11. Koordynacja działań wspierających dostosowanie rolnictwa do 
wymogów europejskich.
12. Aktywny udział w pracach na rzecz opracowań dokumentów
planistycznych i gospodarczych na terenie gminy Świecie i powiatu 
świeckiego.
13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granic.
14. Współpraca w ramach sieci krajowych i międzynarodowych.
15. Współpraca z podmiotami otoczenia biznesu.
16. Współpraca z lokalnymi samorządami oraz administracjami.
17. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.
18. Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno− 
prywatnego.
Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
a) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
c) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
d) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
a) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
c) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
d) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) wynajmu nieruchomości na własny rachunek
b) wynajmu maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. 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 
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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 ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie 
otrzymuje wsparcie finansowe na realizację programu w formie dotacji. W 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało na ten cel z 
Gminy Świecie dotację w wysokości 80 000,00 złotych oraz z Powiatu Świeckiego 80 000,00 zł w tym na Program Działaj Lokalnie 
10 000,00 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 2020 r.:
1. W Inkubatorze funkcjonowało 18 podmiotów i 1 firma w ramach „Wirtualnego Biura”. 
2. Podwyższono stan wiedzy:
Porady: 
a. na temat warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez - 27 porad w tym informacje mailowe 
telefoniczne,
b. na temat działań dla NGO – 2 porady i 98 konsultacji telefonicznych,
c. Działania Animatora Współpracy:
d. - 40 informacji mailowych: do 159 przedsiębiorców, 12 GOPS, 26 NGO, 27 przedstawicieli JST
Spotkania i szkolenia:
e. 10 spotkań/szkoleń 119 uczestników 
3. Wzbogacono lokalny rynek o nowe podmioty gospodarcze - powstały 3 nowe podmioty w Inkubatorze.
4. Wzbogacono rynek pracy o kolejny instrument walki z bezrobociem: W ramach prowadzonego punktu obsługi Świeckiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielono 5 poręczeń na kwotę 70 000,00 zł.

Spotkania informacyjne/szkoleniowe dla przedsiębiorców i ngo
• 12-02-2020 Spotkanie dotyczące Instalacji Fotowoltaicznych oraz wsparcia unijnego na inwestycje przy współpracy z Lumifil 
Innovations sp. z o.o. Świecie oraz Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bydgoszczy. Liczba uczestników 
11 osób. 
• 21-02-2020 Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” przy współpracy z Towarzystwem 
Rozwoju Gminy Płużnica. Liczba uczestników 38 osób.
• 12-08-2020 Diagnoza dotycząca potrzeb mieszkańców. 3 spotkania w miejscowościach Dragacz, Bratwin i Mniszek. Liczba 
uczestników 35 osób.
• 27-08-2020 Szkolenie „Efektywna praca zdalna- narzędzia internetowe”. Liczba uczestników 12 osób. 
• 15-10-2020 „Doradztwo dot. możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych” spotkanie odwołane z powodu 
sytuacji epidemiologicznej COVID- 19, konsultacje przeprowadzono telefonicznie. 
• 3 spotkania/szkolenia w ramach realizacji Programu Działaj Lokalnie w których wzięło udział łącznie 23 osoby. 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:  
W związku z panującą pandemią Covid-19 i istniejącymi obostrzeniami w wyniku których nie było fizycznej możliwości udziału w 
zajęciach w szkole z młodzieżą, obchody ŚTP przeniesiono na platformę online. Zorganizowano konkurs internetowy dla lokalnej 
społeczności w którym wzięło udział 20 osób. W ramach konkursu wytypowano i nagrodzono 3 osoby. 

W ramach działań Animatora Współpracy utworzona została baza mailowa przedsiębiorców, ngo i przedstawicieli JST. Na 
bieżąco wysyłane drogą mailową są informacje na tematy dotyczące przedsiębiorczości, działań społecznych (takie jak: 
zaproszenia na spotkania, szkolenia, wideokonferencje, konferencje biznesowe, informacje o aktualnych naborach wniosku 
prowadzonych przez różne instytucje typu Urząd Marszałkowski, PARP, TARR w szczególności zakresu innowacyjności).
Aktualnie baza mailowa obejmuje 159 przedsiębiorców, 12 GOPS, 26 NGO, 27 przedstawicieli JST z terenu powiatu i jest na 
bieżąco aktualizowana. W 2020 roku wysłano 40 informacji mailowych.

Udostępnienie na okres 4 tygodni 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 145,40 m2 dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej- 
Wojskowa Komenda Uzupełnień. 

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 działalności bieżącej Stowarzyszenia.
Łącznie udzielono w 2020 roku 27 porad (w tym informacje mailowe i telefoniczne) z zakresu:
• Rejestracji firmy 
• Dotacji unijnych, środków z PUP 
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• Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP 
• Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm 
• Oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 

Ponadto przedstawiciele Inkubatora brali udział m.in. w następujących wydarzeniach:
• 25-02-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 17-04-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 27-04-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 06-05-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 27-05-2020 Świętowaliśmy 30 lat samorządu w Polsce w ramach którego nasi pracownicy uczestniczyli w akcji internetowej 
„#30latsamorządnościchallenge”, zachęcając przy tym innych do działania. 
• 03-06-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 19-06-2020 roku został zorganizowany internetowy konkurs Rebus „Przedsiębiorczość” w który wzięło udział 11 osób z których 
wytypowaliśmy i nagrodziliśmy 3 zwycięzców.
• 07-07-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 25-10-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 03-11-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 04-12-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 29-12-2020 Posiedzenie Rady LGD
• 09-09-2020 Gala online z wręczenia nagród w konkursie „Dobroczyńca Roku”
• 22-10-2020 Uroczysta inauguracja online VII edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW
• 05-11-2020 Udział w Radzie Gospodarczej Gminy Świecie
• 16-11-2020 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
• 24-11-2020 Udział w Radzie Gospodarczej Gminy Świecie
• 30-12-2020 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 

Działaj Lokalnie 
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 2020 roku kontynuowaliśmy realizację programu i udzielono wsparcia finansowego 13 organizacjom 
pozarządowym/grupom nieformalnym na działania na rzecz lokalnej społeczności na terenie powiatu na łączną kwotę 57 000,00
 zł.
Dodatkowym walorem tego programu było to, że uczyliśmy przygotowania wniosków i projektów. 
Spotkania/szkolenia w ramach realizacji Programu Działaj Lokalnie:
• 01-06-2020 Spotkanie dla przedstawicieli NGO tj. Grantobiorców Programu Działaj Lokalnie. Liczba uczestników 12 os. 
• 21-12-2020 Spotkanie dla NGO polegające na wymianie doświadczeń związanych z realizacją projektów skierowane do 
grantobiorców Programu Działaj Lokalnie. Liczba uczestników 6 osób.
• 23-09-2020 Szkolenie dla NGO dotyczące umiejętności opowiadania o realizowanych przez siebie działaniach, skierowane w 
szczególności do grantobiorców Programu Działaj Lokalnie zainteresowanych udziałem w konkursie „Opowiedz…”. Liczba 
uczestników 5 osób. 
Stowarzyszenie pozyskało wkład własny do realizacji od Firmy Mondi oraz Powiatu Świeckiego.
Dodatkowo mając na celu promocję firm z powiatu świeckiego zgłosiliśmy Mondi Świecie S.A do ogólnopolskiej edycji konkursu 
Dobroczyńca Roku za zaangażowanie w realizację Programu Działaj Lokalnie. Ponadto w ramach współpracy nasi pracownicy 
wraz z Mondi Świecie S.A przygotowali film promujący ich zaangażowanie społeczne. Dzięki podjętym działaniom nominowana 
przez nas firma wygrała w kategorii „Rozwój lokalny”. Gala z wręczenia nagród odbyła się 9 września, w warszawskim Teatrze 
Syrena.  Z wręczenia nagród prowadzona była transmisja online na żywo w której uczestniczyli nasi przedstawiciele.

„Nie dla zwolnienia tak dla zatrudnienia” – w 2018 roku rozpoczęto realizacje projektu na podstawie umowy o dofinansowanie 
nr RPKP.08.05.02-04-0129/17-00 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na 
lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w 
regionie; Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe w partnerstwie z:
• "Centrum Edukacyjne Żelazna" Magdalena Karpik-Adamska Warszawa (Partner Wiodący); 
• Centrum Wsparcia Biznesu ,,Incom'' Piotr Jasiek, Koszalin (Partner projektu)
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” Świecie (Partner projektu). 

Wartość projektu – 1 433 589,18 zł. w tym wartość przypadająca na Stowarzyszenie – 534 264,00 zł. w tym dofinasowanie 95%: 
507 550,80 zł. 
Okres realizacji: 01-07-2018 do 31-05-2021 r.
W ramach projektu 10 osób otrzymało wsparcie dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz wsparciem 
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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)

Nie dotyczy.

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

200

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pomostowym. Powstało 10 nowych firm. W 2020 roku osoby te otrzymały wsparcie pomostowe przedłużone.

Przeprowadzenie diagnozy społeczności w gminie Dragacz w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 2020-2021. W ramach projektu uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł. W ramach projektu odbyła 
się diagnoza społeczności lokalnej w gminie Dragacz. 12 sierpnia 2020 odbyły się 3 spotkania w miejscowościach Dragacz, 
Bratwin i Mniszek. Liczba uczestników 35 osób. Ponadto w sierpniu 2020r opracowano Raport z diagnozy. 
                   
„Kociewskie tradycje” – 1 grudnia 2021 rozpoczęto realizacje projektu partnerskiego z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górnej 
Grupie i Dorotą Dembińską, którego liderem jest nasze Stowarzyszenie. W ramach umowy o dofinansowanie nr 1/LPP-S/2020 
Programu Lokalne Partnerstwa PAFW uzyskano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł. Projekt ma na celu przeprowadzenie 
działań na rzecz dobra wspólnego którym są tradycje związane z regionem Kociewia. 

Udział reprezentantów Inkubatora Przedsiębiorczości w zespołach:
• Kierownik biura reprezentuje Inkubator Przedsiębiorczości w:
• Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Świeciu
• Radzie LGD
• Prezes zarządu uczestniczy w:
• Komitecie Sterującym Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.
• Zespole do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świecie.
• Społecznej Radzie Gospodarczej Gminy Świecie
• Zarządzie Miejsko -Gminnego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
• Zarządzie Powiatowym oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane.
Działaj lokalnie. Dla potrzeb kształtowania idei 
gromadzenia środków celem rozwiazywania 
lokalnych problemów, Stowarzyszenie bierze 
udział w programie "Działaj Lokalnie" Polsko−
Amerykańskiej Fundacji Wolności, dla którego 
ma status Ośrodka Działaj Lokalnie. 
W 2020 kontynuowaliśmy realizację programu i 
dofinansowaliśmy 13 projektów lokalnych na 
łączną kwotę 57 000,00 zł. Dodatkowym 
walorem tego programu było to, że uczyliśmy 
przygotowania wniosków i projektów. 
Spotkania/szkolenia w ramach realizacji 
Programu Działaj Lokalnie:
• 01-06-2020 Spotkanie dla przedstawicieli NGO 
tj. Grantobiorców Programu Działaj Lokalnie. 
Liczba uczestników 12 os. 
• 21-12-2020 Spotkanie dla NGO polegające na 
wymianie doświadczeń związanych z realizacją 
projektów skierowane do grantobiorców 
Programu Działaj Lokalnie. Liczba uczestników 6 
osób.
• 23-09-2020 Szkolenie dla NGO dotyczące 
umiejętności opowiadania o realizowanych przez 
siebie działaniach, skierowane w szczególności 
do grantobiorców Programu Działaj Lokalnie 
zainteresowanych udziałem w konkursie 
„Opowiedz…”. Liczba uczestników 5 osób. 
Stowarzyszenie pozyskało wkład własny do 
realizacji od Firmy Mondi oraz Powiatu 
Świeckiego.

85.59.Z 180,10 zł

2
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

„Nie dla zwolnienia tak dla zatrudnienia” – w 
2020 roku kontynuowano realizacje projektu na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPKP.08.05.02-04-0129/17-00 – w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 
2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku 
pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw MŚP w regionie; Poddziałanie 
08.05.02 Wsparcie outplacementowe w 
partnerstwie z:
• "Centrum Edukacyjne Żelazna" Magdalena 
Karpik-Adamska Warszawa (Partner Wiodący); 
• Centrum Wsparcia Biznesu ,,Incom'' Piotr 
Jasiek, Koszalin (Partner projektu)
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator 
Przedsiębiorczości” Świecie (Partner projektu). 
Wartość projektu – 1 433 589,18 zł. w tym 
wartość przypadająca na Stowarzyszenie – 534 
264,00 zł. w tym dofinasowanie 95%: 507 550,80
 zł. 
Okres realizacji: 01-07-2018 do 31-05-2021 r.
W ramach projektu 10 osób otrzymało wsparcie 
dotacyjne na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej wraz wsparciem pomostowym. 
Powstało 10 nowych firm. W 2020 roku osoby te 
otrzymały wsparcie pomostowe przedłużone.

94.99.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości - jest 
programem, którego celem jest pomoc 
w tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących 
prowadzić pozarolniczą dział. gosp. 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 ogłoszony konkurs na realizację 
zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje 
wsparcie finansowe na realizację programu w 
formie dotacji. W 2020 roku Stowarzyszenie 
otrzymało na ten cel z Gminy Świecie dotację w 
wysokości 80 000,00 złotych oraz z Powiatu 
Świeckiego 80 000,00 zł w tym na Program 
Działaj Lokalnie 10 000,00 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 2020 r.:
1. W Inkubatorze funkcjonowało 18 podmiotów i 
1 firma w ramach „Wirtualnego Biura”. 
2. Podwyższono stan wiedzy:
Porady: 
a. na temat warunków podejmowania i 
prowadzenia dział. gos. - 27 porad w tym 
informacje mailowe telefoniczne,
b. na temat działań dla NGO – 2 porady i 98 
konsult. tel.,
c. Działania Animatora Współpracy:
d. - 40 informacji mailowych: do 159 
przedsiębiorców, 12 GOPS, 26 NGO, 27 przedst. 
Spotkania i szkolenia-10 spotkań/ 119 os.

70.22.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 520 195,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 138 642,47 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 806,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 210 161,39 zł

d) przychody finansowe 3 015,17 zł

e) pozostałe przychody 165 570,06 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy w tym rozwój 
przedsiębiorczości. Pozostałe doradztwo w 
zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w ramach 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 
prowadzono punkt obsługi Świeckiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych w  
zakresie poręczania dotacji udzielanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu 
oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy. W tym zakresie przyjmowano 
wnioski, prowadzono obsługę komisji i 
przygotowano dokumenty do poręczenia 
takie jak promesa, umowy poręczenia. 
Beneficjenci zainteresowani poręczeniem 
przechodzą całą procedurę w 
Stowarzyszeniu.

70.22.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

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W ramach 
prowadzonej działalności prowadzono wynajem powierzchni biurowej i usługowej 
przedsiębiorczom. Prowadzono też wynajem sali konferencyjnych i szkoleniowych wraz z 
pełnym wyposażeniem audiowizualnym (laptop, rzutnik, tablice, ekran, fliphart,  
nagłośnienie) pod potrzeby szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz konferencji, szkoleń i 
kursów, w tym zawodowych na potrzeby biznesu. W zakresie najmu prowadzona jest też 
obsługa techniczna.
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180,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 210 042,47 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 230 321,39 zł

2.4. Z innych źródeł 79 651,63 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 185,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 185,80 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

1 Granty dla organizacji pozarządowych w ramach  programu Działaj Lokalnie 185,80 zł

1 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 185,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

50 042,47 zł

0,00 zł

160 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

160,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

210 161,39 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 -91 464,62 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 79 855,10 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 482 908,09 zł 185,80 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

230 107,09 zł 185,80 zł

2 806,50 zł 0,00 zł

73 605,45 zł

2 335,98 zł

19 165,66 zł

154 887,41 zł 0,00 zł

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 136 555,94 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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

5 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)

3,20 etatów

11 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)

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

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 200 042,07 zł

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

184 905,37 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 

15 136,70 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)

1 583,33 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)  

799,90 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

184 426,06 zł

181 053,82 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 372,24 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 616,01 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 806,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 182 098,87 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

4 600,00 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 Powiatowy Inkubator 
Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości-
pomoc osobom 
zainteresowanym rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, jak 
również działającym firmom. 
Dodatkowo zakłada się:-
promocję małej 
przedsiębiorczości,
-promocję zatrudnienia i 
tworzenia nowych miejsc pracy,
-aktywizację zawodową osób 
biernych zawodowo oraz 
zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 
zagospodarowanie obiektów 
pod działalność gospodarczą,
-wsparcie osób młodych w 
wejściu na rynek pracy.

Powiat Świecki 80 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 017,41 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 

2 Działanie na rzecz 
wspierania rozwoju 
gospodarczego w tym 
rozwoju przedsiębiorczości

Pomoc osobom 
zainteresowanym rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, jak 
również działającym firmom.
Dodatkowo zakłada się: 
-promocję małej 
przedsiębiorczości,
promocję zatrudnienia i 
tworzenia nowych miejsc pracy,
-aktywizację zawodową osób 
biernych zawodowo oraz 
zagrożonych zwolnieniem z 
pracy,
-zagospodarowanie obiektów 
pod działalność gospodarczą,
-wsparcie młodych osób w 
wejściu na rynek pracy,
-wsparcie młodych NGO.

Gmina Świecie 80 000,00 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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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Zdzisław Plewa
Grzegorz Dudzik

Wojciech Wyborski
Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-15
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