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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat M. SŁUPSK

Gmina M. SŁUPSK Ulica AL. SIENKIEWICZA Nr domu 7 Nr lokalu 25

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 59-840-13-70

Nr faksu 59-840-13-70 E-mail 
slupsk@wolontariat.org.pl

Strona www wolontariat.org.pl/slupsk

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-06-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 77087492600000 6. Numer KRS 0000057134
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1.Ewa Kosiedowska - prezes

2. Marta Aniszkiewicz - I wiceprezes
3. Adam Zaremba - II wiceprezes
4.Barbara Domańska - członek zarzadu

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

1. albert Zielonka - przewodniczący komisji
2. Anna Dadel członkini komisji
3. Weronika Jutrzenka - sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Zwiększanie aktywności społecznej obywateli (ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży), i tworzenie rozwiązań 
umożliwiających im podejmowania działań w charakterze 
wolontariuszy.
2.Zwiększanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i 
upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej. 
3.Wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji 
publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w tym 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek, 
dzieci i młodzieży) w ich działalności na rzecz dobra publicznego, 
poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy 
świadczonej przez Stowarzyszenie.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje swoje cele w 
obszarach: edukacja, sport, kultura, ochrona środowiska, 
dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna; w 
szczególności poprzez:
1.Promocję i organizację wolontariatu
2.Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - 
gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących pracować 
w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach
pragnących korzystać z ich pomocy, w szczególności tworzenie i 
obsługa baz danych o wolontariuszach i podmiotach 
zainteresowanych współpracą oraz ułatwianie im nawiązywania 
współpracy w tym zakresie
3.Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania 
wolontariatu i inicjatyw społecznych.
4.Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji 
służących realizacji celów Stowarzyszenia.
5.Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i 
zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i 
inicjatyw społecznych.
6.Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, 
uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym.
7.Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym 
opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych 
problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia
8.Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami 
Stowarzyszenia.
9.Udzielanie wsparcia, organizacjom pozarządowym, instytucjom 
publicznym osobom indywidualnym i szeroko rozumianym 
inicjatywom obywatelskim.
10.Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy 
organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i 
samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji 
programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
11.Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kuksów, 
konferencji, prelekcji, seminariów i warsztatów przygotowujących 
wolontariuszy, organizacje i instytucje publiczne do podejmowania 
wzajemnej współpracy.
12.Organizowanie konkursów, imprez kulturalnych, 
okolicznościowych, festiwali, wystaw i wernisaży, akcji plenerowych 
służących realizacji celów statutowych.
13.Działalność wspomagającą merytorycznie, szkoleniowo i 
informacyjnie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku działa od 1997 r. Od 
2000 r jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. 
Od 2004 r do chwili obecnej jest Regionalnym partnerem Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży w Programie Równać Szanse Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach którego wspiera i 
realizuje działania edukacyjne i prospołeczne dla społeczności z 
miejscowości do 20 000 tys. mieszkańców.

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 charytatywnej

promocja i organizacja wolontariatu

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie realizując w 2012 r. cele statutowe podejmowało i wspierało 
(realizowane samodzielnie i w partnerstwie z administracją samorządową, 
instytucjami publicznymi) następujące działania:
1. Animowanie, wspieranie i koordynowanie pracy nowo powstałych Klubów 
Wolontariusza w woj. pomorskim w pow. chojnickim w gminie Brusy (Szkolny 
Klub Wolontariusza (SKW) przy Gimnazjum w Brusach, SKW przy Kaszubskim 
Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, Klub Wolontariusza w Stowarzyszeniu 
Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale, SKW w Zespole Szkół w Łęgu w gminie Czersk, 
w pow. kościerskim SKW w Gimnazjum w Dziemianach. W pow. słupskim w 
gminie Potęgowo (SKW przy Gimnazjum w Potęgowie), w pow. bytowskim w 
gminie Tuchomie (SKW przy Gimnazjum w Tuchomiu). W mieście Słupsku SKW 
przy Gimnazjum nr 1, przy Gimnazjum nr 4, Liceum Ogólnokształcącym nr 5, 
Klub Wolontariusza w Stowarzyszeniu Metalowych Serc w Słupsku, Klub 
Wolontariusza przy Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Słupsku, SKW 
w Bursie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Słupsku, SKW w Liceum 
Ekonomicznym w Słupsku. Na w/w obszarze zachęcaliśmy i angażowaliśmy 
młodzież oraz społeczności lokalne do czynnej, dobrowolnej pomocy innym a 
także do wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego.
W ramach wspólnej działalności podejmowane były następujące inicjatywy:
a) udział wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
b) zorganizowanie III Rajdu Pieszego dla Wolontariuszy i sympatyków 
wolontariatu w Słupsku czerwiec 2012 r.
c) uczestnictwo i pomoc wolontariuszy w organizacji Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Brusach (maj 2012) i w mieście Słupsku (maj 2012)
d) uczestnictwo i pomoc wolontariuszy z gminy Brusy w organizacji II Zaborskiej 
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych - czerwiec 2012 r
e) uczestnictwo i pomoc wolontariuszy w corocznej akcji Wakacje z Folklorem 
f) przeprowadzenie w sklepach w (Słupsku, Brusach, Dziemianach) dwóch 
zbiórek żywności w ramach Programu Społecznego Banku Żywności "Podziel 
się posiłkiem". Pozyskana żywność za pośrednictwem lokalnych organizacji i 
instytucji pomocowych została przekazana osobom najbardziej potrzebującym w 
danych miejscowościach.
g) zbiórka i dostarczanie karmy dla zwierząt do schroniska w Słupsku - młodzież 
ze słupskich Klubów Wolontariusza i w Kościerzynie - młodzież z SKW w 
Dziemianach.
h) realizacja cyklicznych akcji charytatywnych np. zbiórki odzieży, zabawek i 
słodyczy, nakrętek, pieniędzy - "Góra Grosza". dary przekazywane były 
rodzinom najuboższym z regionu słupskiego bezpośrednio bądź za 
pośrednictwem lokalnych organizacji.
h) pomoc i uczestnictwo wolontariuszy przy organizacji IV Słupskiego Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych w Słupsku.
2. Ogłoszenie, promocja, organizacja, przeprowadzenie (jako Regionalny 
Partner Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży) Regionalnego Konkursu 
Grantowego 2012 w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności dla mieszkańców z woj. pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego w okresie od sierpnia do 
listopada 2012 r. Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w 
dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi 
samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów 
edukacyjnych).   
Celem konkursu "RKG 2012" było wsparcie projektów, które rozwijają u 
młodzieży:
a) umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez 
włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich 
mocnych i słabych stron;
b) umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie 
nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie 
umiejętności pracy w grupie;
a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i 
placówek pozaszkolnych realizujących projekt:
-umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych, 
-umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.
Na konkurs wpłynęło 119 wniosków. 24 wnioski otrzymały dofinansowanie w 
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kwocie 7 000,00 zł każdy.
3. Ogłoszenie i przeprowadzenie lokalnego konkursu "Wolontariusz Roku 2012". 
Laureaci konkursu Pani Barbara Aziukiewicz (Stowarzyszenie Opieki nad 
Zwierzętami Oddział w Słupsku) i Szkolny Klub Wolontariusza działający przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku zostali nominowani do 
ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". W ogólnopolskiej kwalifikacji 
Pani Barbara zajęła zaszczytne III miejsce a SKW znalazł się w grupie 10 
laureatów, najaktywniejszych wolontariuszy i otrzymał wyróżnienie.
4. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku przeprowadziło 10 wizyt 
wspierająco - monitorujących. Wizyty/konsultacje  były szczególnym rodzajem 
doradztwa merytorycznego i wsparcia dla organizatorów wolontariatu w 
organizacjach/instytucjach i tworzących się Klubach Wolontariusza.
Celem wizyt było zapewnienie pomocy merytorycznej w organizowaniu 
wolontariatu, zarządzaniu pracą wolontariuszy, współpracy z partnerami 
lokalnymi i efektywnej rekrutacji wolontariuszy do działań na rzecz lokalnych 
środowisk. 
Wizyty odbyły się w:
 1. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach (16.08.2012).
 2. Stowarzyszeniu Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale (14.09.2012 r.)
 3. Stowarzyszeniu „Ziemia Zaborska” w Leśnie (09.10.2012 r).
 4. Klubie Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (Kaszubskie 
Liceum Ogólnokształcące) w Brusach (11.10.2012 r.)
 5. Klubie Wolontariusza przy Gimnazjum w Brusach (12.10.2012 r.)
 6. Szkolnym Klubie Wolontariusza w Łęgu-Zespół Szkół w Łęgu" (07.11.2012 r.)
 7. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" (26.11.2012 r.)
 8. Warsztacie Terapii Zajęciowej w Brusach ( 27.11.1012 r.)
 9. Szkolnym Klubie Wolontariusza "Orły Twardowskiego" w Gimnazjum nr 2 w 
Słupsku
(20.12.2012 r.)
 10. Klubie Wolontariusza przy OSP w Kępicach
(28.12.2012 r.)
5. Organizowanie projekcji filmowych dla wolontariuszy w siedzibie 
Regionalnego Centrum Wolontariatu o tematyce społecznej, wolontariacie 
europejskim w okresie od września do grudnia 2012 r.
6. Organizowania spotkań integracyjnych dla wolontariuszy w siedzibie 
Stowarzyszenia raz na 2 miesiące.
7.Prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu - promocja wolontariatu, 
organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, 
organizacji, instytucji, świadczenie poradnictwa nt. wolontariatu. W okresie od 
stycznia do listopad 2012 r. udzielono 385 porad dotyczących organizacji 
wolontariatu(zatrudniania wolontariuszy w różnych podmiotach, angażowania 
wolontariuszy niepełnosprawnych i nieletnich, praw i obowiązków wolontariuszy i 
podmiotów angażujących ochotników, kwestie ubezpieczeń, podpisywania 
porozumień, monitorowania czasu pracy wolontariuszy, wyliczania czasu pracy 
wolontariusza jako wkładu niefinansowego w rozliczaniu dotacji.
8. Organizacja "Tygodnia Wolontariatu" przez wolontariuszy w ramach tygodnia 
"Szkoła bez przemocy".
9. Organizacja spotkania wymiany doświadczeń dla organizatorów wolontariatu 
z pow. słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, miasta Słupska - 04.12.2012 r.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i informacji w realizacji 
tematycznych programów wolontarystycznych (przykłady dobrych praktyk).
Zagadnienia tematyczne :
a. Szanse i zagrożenia współpracy z partnerami lokalnymi i wolontariuszami
b. Standardy działania Klubów Wolontariusza (m.in. dokumentacja - certyfikat 
Klubu, przystąpienie do Regionalnej Sieci Wolontariatu)
c. Programy wolontarystyczne w środowisku lokalnym.
d. Promocja Klubów Wolontariusza.
10. Organizacja Gali Wolontariatu 14.12.2012 r.
Gala Wolontariatu była imprezą otwartą dla wszystkich aktywnych wolontariuszy, 
sympatyków wolontariatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji 
publicznych, samorządowych i wszystkich zainteresowanych wolontariatem 
mieszkańców miasta Słupska. Uczestnictwo w Gali było okazją do spotkania i 
wymiany doświadczeń wolontariuszy i organizatorów wolontariatu działających w 
rożnych obszarach życia społecznego miasta Słupska. 
Na uroczystej Gali Wolontariatu wyróżniono dyplomami i drobnymi upominkami 
16 Klubów Wolontariusza w tym 8 Klubów z miasta Słupska
a) Klub Wolontariusza  Wojewódzki  Zespół Szkół Policealnych „Medyk” 
b) Szkolny Klub Wolontariusza „Panaceum” Zespół Szkół Technicznych 
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c) Klub Wolontariusza „Mechanik” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
d) Klub Wolontariusza – V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 
e) Klub Wolontariusza w Gimnazjum nr 4
f) Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 
Słupsku 
g) Klub Wolontariusza I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku 
h) Klub Wolontariusza „Przyjaciel Serca” w Słupsku
Wyróżniono dyplomami i upominkami 22 organizatorów wolontariatu w tym 
10 osób z miasta Słupska
1.Iwona Finke – Gimnazjum nr 4 w Słupsku 
2.Joanna Iwańska – Klub Wolontariusza w I Liceum  Ogólnokształcące w 
Słupsku
3.Ponadgimnazjalnych  w Brusach
4.Przemysław Kowalczyk – Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Pracownia 
Digitalizacji (Bałtycka Biblioteka Cyfrowa)
5.Izabela Ledeman  - V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 
6.Renata Majerowicz - Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
7.Nelly Czupajło – Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
8.Joanna Sereda-Błoch – Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska „Moje 
Miasto Słupsk”
9.Justyna Suruło – Gimnazjum nr 2  w Słupsku
10.Sylwia Szatkowska – Polski Związek Niewidomych oddział w Słupsku, 
Centrum Animacji Lokalnej
Wyróżniono i nagrodzono 7 laureatów lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu” 
w tym 5 osób z miasta Słupska
Laureaci Konkursu  Barwy Wolontariatu:
a) Barbara Aziukiewicz – Caritas Parafii p.w. Św. Jacka – Ekologia/ Schroniska 
dla zwierząt 
b) Anna Stachyra – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec 
Ziemi Słupskiej  - obszar Pomocy Społecznej 
c) Michał Ruszkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. – obszar 
pomocy Społecznej 
d) Nelly Czupajło – Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
e) Klub Wolontariusza „Panaceum”  ze Słupska 
Wyróżnienia za pracę wolontarystyczną otrzymało 150 osób i 7 podmiotów.

11. W ramach swojej działalności statutowej Regionalne Centrum  Wolontariatu 
w  Słupsku zrealizowało w 2012 r następujące projekty: 

1.„III RAJD PIESZY DLA WOLONTARIUSZY I SYMPATYKÓW 
WOLONTARIATU”-  
Cel: - organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta 
Słupska i powiatu słupskiego zaangażowanych w działania wolontarystyczne na 
rzecz lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Odbiorcy – 
ok. 100 osób.

2. „POCIĄG do Wolontariatu”
Cel:-podniesienie wiedzy i wzmacnianie obywatelskiego   uczestnictwa w życiu 
publicznym i społecznym poprzez promowanie i rozwijanie 
ruchu wolontarystycznego w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów 
lokalnych oraz stworzenie partnerskich warunków do realizacji inicjatyw 
społeczno-edukacyjnych na rzecz miasta Słupska, powiatu słupskiego, Gminy i 
miasta Brusy w powiecie chojnickim.
Odbiorcy- ok. 1000 osób.

3. „REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2012”
Cel:- rozwijanie u młodzieży: 
a. umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez 
włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich 
mocnych i słabych stron;
b. umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie 
nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie 
umiejętności pracy w grupie;
Projekt realizowany był w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, 
wielkopolskim.

4. „GALA WOLONTARIATU 2012”
Cel: promocja i wzrost znaczenia wolontariatu wśród mieszkańców miasta 
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Słupska wyrażenie podziękowania i szacunku dla wszystkich wolontariuszy, 
organizacji i instytucji współpracujących z ochotnikami. 
Odbiorcy: ok. 400 osób

12. DZIAŁANIA - SZKOLENIA

SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY
a.1 szkolenie dla grupy 18 młodzieżowych  liderów wolontariatu  z: pow. 
chojnickiego, słupskiego i miasta Słupska pt. :  "Lider wolontariatu w środowisku 
lokalnym. Budowanie i zarządzanie grupą współpracowników ".

SZKOLENIA DLA ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU (przedstawicieli 
organizacji i instytucji)
a. 2 szkolenia 3-dniowe dla 20 organizatorów/ koordynatorów wolontariatu – 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.
1. „Zarządzanie i koordynacja pracą wolontariuszy w organizacji i instytucji - 
zagadnienia organizacyjno-prawne. Budowanie relacji z partnerami społecznymi. 

2. „Pozyskiwanie funduszy na projekty wolontariacie. Zarządzanie wolontariatem 
metodą projektu”.
Cel: przygotowanie organizatorów/koordynatorów wolontariatu do 
profesjonalnego zarządzania pracą wolontariuszy zgodnie z ustawą o OPPiW, 
współpracy z wolontariuszami i otoczeniem lokalnym.

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY
a.27 szkoleń dla 403 wolontariuszy pt. „Dlaczego warto być wolontariuszem, 
Promocja Klubu   Wolontariusza, Aspekty prawne wolontariatu”

1. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach - 12.06.2012  
2. Zespół Szkół w Łęgu - 25.06.2012  
3. Siedziba Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - 27.06.2012
4. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Słupsku - 17.07.2012  
5. Urząd Gminy Brusy - 1.08.2012  
6. Siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku - 12.09.2012  
7. Stowarzyszenie Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale
- 14.09.2012 
8. Siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku - 10.10.2012  
9. Siedziba RCW w Słupsku - 11.10.2012  
10. Siedziba RCW w Słupsku - 15.10.2012  
11. Gimnazjum nr 1 w Słupsku - 24.10.2012  
12. Gimnazjum w Brusach - 25.10.2012  
13. Siedziba RCW w Słupsku - 29.10.2012  
14. Gimnazjum nr 4 w Słupsku - 30.10.2012  
15. Liceum nr 5 w Słupsku - 30.10.2012  
16. Siedziba Stowarzyszenia Metalowych Serc w Słupsku - 05.11.2012  
17. Siedziba RCW w Słupsku - 06.11.2012  
18. Siedziba RCW w Słupsku - 13.11.2012  
19. Siedziba Stowarzyszenia Metalowych Serc w Słupsku - 19.11.2012  
20. Siedziba RCW w Słupsku - 19.11.2012  
21. Siedziba RCW w Słupsku - 20.11.2012  
22. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach - 22.11.2012  
23. Siedziba RCW w Słupsku - 26.11.2012  
24. Internat przy ul Szczecińskiej, Słupsk - 29.11.2012  
 
INNE DZIAŁANIA
1. Zainicjowano powstanie 5 Klubów Wolontariusza (2 w pow. chojnickim, 3 w 
mieście Słupsku)
2. Zainicjowano powstanie Punkt Informacji o Wolontariacie w Gminie Brusy
3. Wdrukowano 200 poradników dla wolontariuszy i 200 dla 
Organizatorów/koordynatorów wolontariatu
4. Zorganizowano 1 Konferencję pt. „Rola wolontariatu w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego 
5. Przeprowadzono 48 h szkoleniowych dla organizatorów wolontariatu
6. Przeprowadzono 24 h szkoleniowych dla młodzieżowych liderów wolontariatu
7. Przeprowadzono 162 h szkoleniowych dla wolontariuszy
8. Zaprojektowano projekt na 250 gażetów dla wolontariuszy (kubki)
9. W ramach działań organizacji w 2012 r powstały 3 komplety materiałów 
szkoleniowych dla młodzieżowych liderów, organizatorów wolontariatu i 
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wolontariuszy.
10. Współpracowano z 60 podmiotami regionalnymi w woj. pomorskim: 
gimnazjami, gminnymi ośrodkami, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami 
gmin, urzędami miast  z terenu Słupska, powiatu słupskiego.  
Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w 2012 r.

1.Akademia Pomorska w Słupsku
2.Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupsk
3.Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
4.Centrum Wolontariatu w Lublinie
5.Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
6.Darłowskie Centrum Wolontariatu w Darłowie
7.Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku
8.Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Słupsku
9.Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
10.Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej
11.Gimnazjum w Damnie
12.Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej
13.Gimnazjum nr 2 w Słupsku
14.Gimnazjum nr 3 w Słupsku
15.Gimnazjum w Dziemianach
16.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
17.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
18. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
19. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
20.Hospicjum w Słupsku
21.Internat Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
22.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
23.Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Pracownia Digitalizacji (Bałtycka 
Biblioteka Cyfrowa)
24. Stowarzyszenie "Zaboracy" w Brusach
25.Placówka Socjalizacyjna Mój Dom – Moja Przyszłość w Słupsku
26.Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku
27.Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Słupsku
28.Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” 
w Słupsku
29.Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.Miasto Słupsk
31.Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Delegatura Słupsku
32.Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie
33. Stowarzyszenie Kobiet Nad Brdą w Męcikale
34.Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
35.Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
36.Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Słupsku
37. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Brusach
38. Stowarzyszenie Młodych Archeologów w Brusach
39.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" w Brusach
40.Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” w Słupsku
41.Stowarzyszenie "Krokus" Centrum Trzeźwości
42. ZHP w Słupsku
43.Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje" w Słupsku
44.Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku
45.Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
46.Straż Ochrony Zwierząt w Siemianicach
47.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło słupskie w Słupsku
48.Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku
49.Zespól Szkół Katolickich w Słupsku
50.Zespół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku
51. Gmina Brusy 
52.Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
53.Zespół Szkół Leśnych w Warcinie
54.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
55.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku
56.Słupski Bank Żywności
57.Gimnazjum w Łęgu
58.Stowarzyszenie Ziemia Zaborska
59.Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska „Moje Miasto Słupsk”
60.Gimnazjum w Dziemianach
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W 2012 r. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku było Partnerem Miasta 
Słupska w realizacji projektu pt. Rewitalizacja Traktu Książęcego 
współfinansowanego ze środków UE. Miasto Słupsk i Gmina Brusy - Partnerzy w 
projekcie Regionalnego Centrum Wolontariat pt. POCIĄG do wolontariatu.

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

cały kraj

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

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)

2200

60

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Promocja i organizacja wolontariatu.Podejmowanie, prowadzenie 
i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność młodzieży oraz 
integracja i aktywizacja środowisk lokalnych i regionalnych. 
Wspieranie  rozwoju wspólnot lokalnych. podnoszenie wiedzy i 
edukacja obywateli nt. wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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) 181,746.63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.85 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,051.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 155,581.89 zł

0.00 zł

129,081.89 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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12,000.00 zł

14,500.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25,112.39 zł

0.00 zł

23,412.39 zł

1,700.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,051.50 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 Dofinansowanie zakupu artykulów konsumpcyjnych (kawa, herbata, napoje, ciastka) - 
poczęstunek w czasie prowadzenia szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, 
organizatorów wolontariatu - przedstawicieli organizacji, instytucji.

216.65 zł

2 Dofinansowanie zakupu materiałów promujących wolontariat (kubki promocyjne dla 
wolontariuszy i organizatorów wolontariatu)

309.95 zł

3 Dofinansowanie kosztów dojazdu trenerów i ekspertów wolontariatu prowadzacych 
szkolenia dla wolontariuszy, wizyty wspierajace w organizacjach i instytucjach. 
Uczestnictwo w Galach Wolontariatu w partnerskich organizacjach.        spotkania z

273.29 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: 181,871.08 zł 1,051.50 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:

155,581.89 zł 1,051.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

26,289.06 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 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)

4 Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do organizacji Gali Wolontariatu 2012 
(drobne upominki, art. dekoracyjne, dyplomy, inne)

251.61 zł

1 Działania promujące wolontariat 561.56 zł
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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)

3.0 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)

1.4 etatów

13.0 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
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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)

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

356.00 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

3.00 osób

5.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 336.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 67,904.42 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

38,890.94 zł

38,890.94 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 29,013.48 zł

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

67,904.42 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 67,904.42 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

2,641.59 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

4,218.32 zł

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

5,561.66 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

5,561.66 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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania 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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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