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 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie POLITES 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj     Polska Województwo Zachodniopomorskie Powiat    Szczecin 

Gmina     Szczecin Ulica    Dworcowa Nr domu        19 Nr lokalu         205 

Miejscowość      Szczecin Kod pocztowy     70-206 Poczta      Szczecin Nr telefonu   91 450 11 46 

 Nr faksu E-mail    biuro@polites.org.pl Strona www        www.polites.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

10.10.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

17.09.2007 

5. Numer REGON 812544119 6. Numer KRS  0000134083 

za rok 2016 
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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 

Anna Graczyk-Osowska prezes 
     

Jakub Sztombka wiceprezes 
     

Wojciech Spychała sekretarz 
     

Ewelina Putresza skarbnik 
    

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 

Sławomir Muzioł Członek 
     

Kalina Kukiełko-Rogozińska Członkini 
     

  
     

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
3) działalność charytatywną, 
4) działania w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
6) działania w sferze ochrony i promocji zdrowia, 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 
13) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14) działania w sferze  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
15) działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży, 
16) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
17) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
18) działania w sferze  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
19) działania w sferze turystyki i krajoznawstwa, 
20) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
21) działania w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
22) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym monitoring i rzecznictwo, 
23) działania w sferze ratownictwa i ochrony ludności, 
24) działania w sferze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą, 
25) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, 
27) promocję i organizację wolontariatu, 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą, 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
30) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka, 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1–32. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

1) w sferze działalności nieodpłatnej: 
a) prowadzenie świetlic i placówek wsparcia dla dzieci, 
b) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami  
dysfunkcjami, 
c) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i 
seminariów służących realizacji celów statutowych, 
d) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów 
statutowych, 
e) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, 
równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu, 
f) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 
g) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 
h) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 
i) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 
j) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących 
realizacji celów statutowych, 
k) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu, 
l) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji 
publicznej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi.  
2) organizację imprez kulturalnych, koncertów, imprez turystycznych i sportowych, 
3) organizację szkoleń, kursów, konferencji, 
4) utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 
5) współpracę z ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka, świetlicami 
środowiskowymi, 
6) inicjowanie i wspieranie działań młodzieży, 
7) organizację i koordynację działań na rzecz wolontariatu, 
8) w sferze działalności odpłatnej: 
a) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami 
i dysfunkcjami, 
b) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i 
seminariów służących realizacji celów statutowych, 
c) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów 
statutowych, 
d) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 
e) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 
f) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 
g) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 
h) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących 
realizacji celów statutowych, 
i) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Regionalne Centrum Wolontariatu 
Osoby odpowiedzialne: Anna Biały, Katarzyna Michałek  
Wolontariusze: Ewelina Sobecka 
Celem prowadzenia CW w roku 2016 była promocja i organizacja wolontariatu w mieście, a także wspieranie instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych wolontariatem. Aby osiągnąć ten stan skutecznie 
wprowadziliśmy działania mające na celu: 
1. Organizację wolontariatu na terenie miasta; 
2. Edukacja wolontariuszy i kadr; 
3. Promocja działań CW; 
 4. Nawiązanie i kontynuacja współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi  mająca 
na celu promocję i profesjonalizację wolontariatu miejskiego.  
Przez cały okres trwania zadania prowadzone było Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Biuro usytuowane jest w centrum 
miasta dostępne było dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką wolontariatu. Zadaniem biura było prowadzenie 
punktu informacyjnego o działaniach i potrzebach związanych z pracą wolontariuszy w szczecińskich organizacjach i 
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instytucjach w tym prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego, a także prowadzenie bazy organizacji i instytucji chętnych 
do korzystania z pomocy wolontariuszy – zbierane były oferty wolontariatu w organizacjach i instytucjach. Przez cały rok 
organizacje/instytucje mogły umieszczać oferty wolontariatu w serwisie internetowym mojwolontariat.pl oraz w grupie na 
FB „Wolontariat w Szczecinie” .  Również wolontariusze mogli umieszczać w serwisie mojwolontariat.pl swoje profile.  
Zadaniem pracowników CW było aktywne prowadzenie pośrednictwa wolontariatu (wstępne rozmowy z wolontariuszami 
określające umiejętności i predyspozycje kandydatów, kierowanie wolontariuszy do organizacji/instytucji, a także 
monitorowanie współpracy wolontariuszy z podmiotami uprawnionymi do korzystania z ich pomocy) oraz organizacja i 
przeprowadzenie szkoleń wstępnych i szkoleń specjalistycznych dla wolontariuszy. W trakcie trwania zadania 
wzmacnialiśmy organizatorów wolontariatu poprzez prowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w szczecińskich 
instytucjach i organizacjach pozarządowych w zakresie przyjmowania i pracy z wolontariuszami. Dodatkowo zorganizowano 
seminarium dla nauczycieli „Od idei do działania” dotyczące organizacji wolontariatu w szkole i Szkolnych Klubów 
Wolontariusza.  

Kontynuowany był program „Grupy dyżurujących wolontariuszy” działających w szczecińskich szkołach. Grupy uczniów 
pełniły dyżury dwumiesięczne, w trakcie których wspierali działania akcyjne instytucji/organizacji pozarządowych - Świetlicę 
Środowiskową Caritas przy ul. Barnima, Oddział Pediatryczny Szpitala Zdroje, Szkołę Podstawową nr 68, Szkołę Podstawową 
nr 10, Przedszkole Publiczne nr 64, Fundację Zaawansowanych Technologii i Festiwal E(x)plory, Zachodniopomorskie 
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych i akcję Pola Nadziei, Areszt Śledczy w Szczecinie, Gimnazjum nr 12, Dom Dziecka, 
podopieczni Programu Starszy Brat Starsza Siostra.  Grupy dyżurnych wolontariuszy zorganizowały następujące akcje: rajd z 
okazji Dnia Wiosny, warsztaty wielkanocne, „Skazani na kulturę” – zbiórka książek dla aresztu śledczego, warsztaty z 
modelowania balonów, warsztaty jesienne, „Szczepionka przeciw nudzie” – warsztaty o wolontariacie w szkołach 
podstawowych, Mikołajki, spotkania przy grach planszowych – „Bezsieciaki”.  

W celu upowszechnienia idei wolontariatu zorganizowano takie akcje jak: Godzina dla Szczecina, Szczeciński nieWielki 
Festiwal Wolontariatu, Szybka Randka z Wolontariatem.   

9 i 10 czerwca odbyła się kolejna szósta edycja Szczecińskiego (nie)Wielkiego Festiwalu Wolontariatu. W tym roku do 
współpracy zaprosiliśmy dzieci i opiekunów z Przedszkola Publicznego 27 Żagielek,  Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś" 
oraz Przedszkola Publicznego nr 18. Rozmawialiśmy o pomaganiu i odkrywaliśmy czym jest wolontariat. Od słów przeszliśmy 
do czynów i każda z grup przygotowała coś dla innych. Piegusy z PP18 przygotowały słodkie upominki dla ubogich osób, 
które przekazały Siostrom Misjonarkom Miłości. Grupa Rybaków z PP27 wystąpiła w Domu Kombatanta, a "tuptusiowi" 
podopieczni stworzyli piękna pracę artystyczną dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka – Domu Dowlaszów. W festiwalu 
udział wzięło ok.  150 osób. 

Powstał film – relacja z Festiwalu Wolontariatu oraz fotorelacja z tego wydarzenia. Zostały one oblikowane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia POLITES oraz na profilu na portalu społecznościowym. Powstały materiały graficzne – 
książeczka do kolorowania i rozwiązania prostych zadań o wolontariacie dla dzieci z przedszkoli, które jednak 
wykorzystywane były podczas warsztatów dla wolontariuszy.  

Kolejny działaniem promującym wolontariat, organizacje/instytucje współpracujące z wolontariuszami oraz pokazującym 
szerokie spektrum wolontariatu były trzy akcje „Szybka Randka z Wolontariatem”.  Działanie zrealizowane zostało w 
partnerstwie z Kooperatywą Łaźnia oraz szczecińską restauracją Ziemniak i Spółka.  

Od 21 do 23 października w partnerstwie z Kurierem Szczecińskim po raz piąty odbyła się akcja Godzina dla Szczecina. W 
akcji udział wzięło 9 grup ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum. Opisy akcji wraz ze zdjęciami zostały opublikowane 
na FB Stowarzyszenia POLITES. Najwięcej polubień, a tym samym głosów zdobyła grupa uczennic z Gimnazjum nr 12 w 
Szczecinie (320 polubień).Pozostali uczestnicy również zostali wyróżnieni dzięki wsparciu szczecińskich instytucji oraz firm 
prywatnych: Columbus Coffee, FiKa, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Jump Szczecin - park 
trampolin, Las Sztuki, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Przepraszam Tworzę się. Szczecińska Grupa Improwizacyjna "Pod 
Pretekstem", Technopark Pomerania, wszczecinie.tv, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ziemniak i Spółka. W akcji 
udział wzięło ok. 117 osób, odbiorców tylko na FB było ok. 16 tys.   

Regionalne Centrum Wolontariatu we współpracy z Ogólnopolską Siecią Wolontariatu przeprowadziło regionalny etap 
konkursu „Barwy Wolontariatu”. W tym roku jak i w poprzednich przy wsparciu Urzędu Miasta Szczecin i po raz pierwszy 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs miał na celu wyróżnienie najaktywniej działających 
wolontariuszy i był promocją tego rodzaju aktywności społecznej. Ze zgłoszonych 26 kandydatur Regionalna Komisja 
Konkursowa wyłoniła 3 laureatów regionalnych.  

Przeprowadzono pilotaż programu Przyszywana Babcia Przyszywany Dziadek. Po konsultacjach z potencjalnymi 
uczestnikami programu - seniorami ze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora i z Uniwersytetu III wieku, 
pierwotną nazwę programu „Wypożyczalnia babci i dziadka” zmieniono na „Przyszywana Babcia Przyszywany Dziadek”. 
Ewaluacja przeprowadzonych działań wskazała na potrzebę kontynuowania programu z uwzględnieniem  zmian 
dotyczących pracy z seniorami i dziećmi, komunikacji i  promocji programu, a także kształtu programu i potrzeby 
realizowana wydarzeń, warsztatów, w których wspólnie mogą uczestniczyć dzieci i seniorzy korzystający z programu. 

Byliśmy obecni w mediach lokalnych i regionalnych, braliśmy udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach mających 
na celu promocję idei zaangażowania społecznego. 
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Wizyta studyjna w ramach Programu „Study Tours to Poland”  
Osoby odpowiedzialne: Wojciech Spychała, Kalina Kukiełko-Rogozińska  
W roku 2016 Stowarzyszenie POLITES już po raz ósmy organizowało wizytę studyjną w ramach programu Study Tours to 
Poland. W dniach 11 - 22 listopada gościliśmy w Szczecinie 13 osób (9 kobiet i 4 mężczyzn) z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Byli to 
studenci kierunków humanistycznych i społecznych, w wieku od 18 do 21 lat. Przygotowany dla studentów program 
obejmował wizyty w instytucjach związanych m.in. z: członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zarządzaniem miastem, 
administracją rządową w regionie, zapobieganiem bezrobociu, zapewnieniem bezpieczeństwa, porządkiem prawnym, 
szczecińskimi mediami, prowadzeniem firmy i działalnością pozarządową. Studenci odwiedzili Urząd Marszałkowski, Urząd 
Miasta, Urząd Pracy, Miejską Komendę Policji, Uniwersytet Szczeciński, redakcję „Kuriera Szczecińskiego” i Polskiego Radia 
Szczecin, Sąd Rejonowy, Firmę „TOM”, a także Technopark Pomerania. Uczestniczyli w spotkaniach z adwokatem, 
redaktorką PAP oraz członkami organizacji pozarządowych przeprowadzonych w siedzibie POLITESu. Dodatkowo podczas 
wizyty, duży nacisk położony był na wydarzenia kulturalne: studenci wzięli udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej i 
Operze, zwiedzali Muzeum Przełomy, szczecińskie podziemia i budynek Filharmonii. Całość programu realizowano przy 
udziale rosyjskojęzycznych oraz angielskojęzycznych wolontariuszy w wieku zbliżonym do uczestników wizyty. 
 
Starszy Brat Starsza Siostra 
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Michałek 
Osoby realizujące program: Katarzyna Michałek, Anna Lang, Agnieszka Księżopolska 
W roku 2016 Stowarzyszenie POLITES kontynuowało rozpoczętą w 2015 roku trzynastą edycję Programu, a od października 
rozpoczęła się czternasta edycja Programu. Program Starszy Brat Starsza Siostra oparty jest na oddziaływaniu wolontariusza 
– mentora  na dziecko. Wolontariusz i dziecko przez okres kilku miesięcy spotykają się ze sobą w domu u dziecka. 
Priorytetowe cele pracy to przede wszystkim: polepszenie wyników szkolnych i rozwijanie umiejętności edukacyjnych dzieci 
i młodzieży – beneficjentów Programu, poprawa  jakości  życia dziecka i jego rodziny. Do końca czerwca zostało objętych 
Programem 17 dzieci potrzebujących wsparcia. W realizację projektu zaangażowano 17 wolontariuszy. Do końca grudnia 
łącznie wsparciem objętych zostało 15 dzieci oraz ich rodzin. W realizację projektu zaangażowano 12 wolontariuszy. 
Przeprowadzono 17 wywiadów z nowymi podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Przeprowadzono 11 
wywiadów z kandydatami na wolontariuszy w Programie. Przeprowadzony został sześciogodzinny kurs szkoleniowy dla 
wolontariuszy, w którym udział wzięło 6 wolontariuszy. Przeprowadzono warsztat dla wolontariuszy dotyczący animacji gier 
i zabaw, w którym udział wzięło 12 wolontariuszy. Odbyły się warsztat artystyczny „Wielkanocny Króliczek” w których udział 
wzięło 18 osób oraz rajd na I Dzień Wiosny, w którym udział wzięło 20 osób. 

Pierwsza Pomoc w Lekcjach  
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Michałek  
Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach to cotygodniowe spotkania uczniów wraz z przypisanymi im wolontariuszami. W 2016 
roku w programie uczestniczyło 15 wolontariuszy, wsparcie otrzymało 15 uczniów. Zakres tematyczny pomocy obejmował 
przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia i fizyka na poziomie szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum. 

Zajęcia feryjne „tourNUS”  
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Putresza, Anna Graczyk-Osowska  
Wolontariusze: Antonina Iezerska, Sabine Baumgärtel, Julian Bals, Patrik Zelenec, Liubomyra Voievidka, Wiktoria 
Wernicka, Alicja Terela, Hanna Michalak 

Wolontariusze europejscy przy wsparciu wolontariuszy polskich w dniach 1.02. – 12. 02. 2016 zorganizowali i przeprowadzili 
zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży pn. „tourNUS”. Pierwszy tydzień zajęć był przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12. Z 
kolei drugi dla młodzieży gimnazjalnej od 13 do 16. Pierwsze dni zajęć były dnami integracyjnymi dla dzieci i wolontariuszy. 
Podczas kolejnych dni uczestnicy zajęć poznawali kraje, z których pochodzili wolontariusze – Niemcy, Ukrainę oraz Słowację. 
Prowadzone były liczne gry i zabawy. Odbyła się ®również wizyta w Polskim Radiu Szczecin, a także wyjście do najstarszego 
„Pasztecika” w Szczecinie, gdzie odbyła się degustacja pasztecików.  
 

Wolontariat Europejski – Organizacja koordynująca i  goszcząca wolontariuszy 
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Putresza 
Koordynatorzy wolontariuszy: Ewelina Sobecka, Jakub Sztombka, Anna Graczyk-Osowska 
Dzięki programowi Erasmus+ Młodzież w projekcie Wolontariatu Europejskiego, w okresie od 6 lipca 2015 roku do 30 
czerwca 2016 roku, wzięło udział 13 wolontariuszy z 8 różnych krajów. Dodatkowo, w okresie od 1 września 2015 roku do 
31 lipca 2016 roku Stowarzyszanie koordynowało pracą 5 wolontariuszy.  
Dwoje wolontariuszy, ze Słowacji i Ukrainy, pracujących w biurze Stowarzyszenia POLITES w okresie od 6 lipca 2015 do 30 
czerwca 2016 r.: organizowało i prowadziło warsztaty tematyczne (warsztaty z okazji Halloween, Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy); zorganizowało i prowadziło dwutygodniowe zajęcia feryjne dla dzieci pn. tourNUS; prowadziło spotkania 
informacyjne dotyczące wolontariatu (w tym: wolontariatu europejskiego, wolontariatu lokalnego) dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Szczecinie oraz w innych miejscowościach; wspierało i brało czynny udział w 
realizacji Tygodnia Aktywności. Wolontariusze wspierali realizację programów tj. Starszy Brat starsza Siostra, Pierwsza 
Pomoc w Lekcjach oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. Ponadto, wolontariusze wspierali działania biura, tworząc 
zaświadczenia, podziękowania, przygotowując pliki Excel pomocne w realizacji zadań Stowarzyszenia. Wolontariuszka z 
Ukrainy zorganizowała wystawę ukraińskiej artystki. Wystawa odbyła się 4 kwietnia w kooperatyw „Łaźnia”.   
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Wolontariusze ze Słowacji, Ukrainy, Albanii, Francji, Litwy i Gruzji pracujący w przedszkolach (łącznie 11 osób): wspierali 
wychowawców grup przedszkolnych w ich codziennej pracy; prowadzili zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci; prowadzili 
spotkania informacyjne dla dzieci z przedszkola, dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz spotkania realizowane w ramach 
Tygodnia Aktywności (w tym: zajęcia dotyczące krajów ich pochodzenia, zajęcia dotyczące Wolontariatu Europejskiego); w 
czasie wolnym od pracy wspierali wolontariuszy pracujących w biurze Stowarzyszenia POLITES. 

Od sierpnia 2016 do końca lipca 2017 r. realizowane są 4 projekty długoterminowego Wolontariatu Europejskiego w 
ramach programu Erasmus+ Młodzież: “AcitveEVS – Partner Countries”, “Active EVS – Programme Countries”, 
“powerONevs – Partner Countries” i “powerONevs – Programme Countries”.  
Pierwsze miesiąc pobytu wolontariuszy (sierpień 2016r.) zostały poświęcone na okres adaptacyjny: naukę języka polskiego, 
warsztaty pedagogiczne, warsztaty z budowania zespołu, warsztaty animacji gier i zabaw etc. We wrześniu 2016 r. 
wolontariusze rozpoczęli pracę w placówkach: 

- 4 wolontariuszy pracuje w biurze Stowarzyszenia POLITES (jedna osoba z Ukrainy, jedna z Gruzji, jedna z Hiszpanii i 
jedna z Niemiec): organizują i prowadzą warsztaty tematyczne (z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, 
Halloween itd.), wspierają programy Stowarzyszenia POLITES (Pierwsza Pomoc w Lekcjach, Starszy Brat Starsza 
Siostra), brali czynny udział w Przystanku Wolontariat, promują wolontariat europejski i Program Erasmus+ wśród 
młodzieży i studentów, prowadzą warsztaty nt. praw człowieka w szkołach; 

- 2 wolontariuszy pracuje w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej nr 1 w Szczecinie (1 osoba z Gruzji i 
jedna osoba z Węgier): wspierają pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi (czynności higieniczne, 
przebieranie dzieci, pomoc przy posiłkach), animują gry i zabawy, prowadzą zajęcia dla dzieci (dot. ich krajów, 
kultury, zainteresowań), biorą czynny udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw człowieka, Żywa 
Biblioteka Wolontariatu); 

- 5 wolontariuszy pracuje w Przedszkolu Publicznym nr 18 w Szczecinie (dwie osoby z Albanii, jedna osoba z Rumunii, 
jedna osoba z Grecji i jedna z Macedonii): wspierają pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi 
(czynności higieniczne, przebieranie dzieci, pomoc przy posiłkach), animują gry i zabawy, prowadzą zajęcia dla dzieci 
(dot. ich krajów, kultury, zainteresowań), biorą czynny udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw 
człowieka, Żywa Biblioteka Wolontariatu); 

- 3 wolontariuszy pracuje w Przedszkolu Publicznym nr 27 (jedna osoba z Albanii i dwie osoby z Hiszpanii): wspierają 
pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi (czynności higieniczne, przebieranie dzieci, pomoc przy 
posiłkach), animują gry i zabawy, prowadzą zajęcia dla dzieci (dot. ich krajów, kultury, zainteresowań), biorą czynny 
udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw człowieka, Żywa Biblioteka Wolontariatu); 

- Gimnazjum nr 34 (jedna osoba z Ukrainy, jedna z Gruzji, jedna z Włoch) – wspierają nauczycieli poprzez 
wprowadzanie do codziennych zajęć, edukację pozaformalną, współpracują z samorządem uczniowskim, biorą 
czynny udział w życiu szkoły poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych warsztatów, wydarzeń. 
Wspierają proces tworzenia gazetki szkolnej. 

 
Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego, Konstancin-Jeziorna, 22-25.09.2016 
Osoby reprezentujące Stowarzyszenie POLITES: Ewelina Putresza, Ewelina Sobecka 
W dniach 22-25.09.2016 odbył się Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego (ZOWE) zorganizowany z okazji obchodów 
20lecia Wolontariatu Europejskiego i prowadzony przez ekspertów i ekspertki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W 
spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i koordynatorki, mentorzy i mentorki organizacji zajmujących się realizacją Programu 
Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS). Były to osoby z różnych miast z Polsce. Celem spotkania było: dzielenie się 
doświadczeniami i dobrymi praktykami, przedstawienie działań zrealizowanych przez organizacje biorące udział w ZOWE, 
analiza sytuacji problematycznych związanych z projektami EVS, omówienie systemu do nauki języka obcego w projektach 
EVS (OLS) i systemu do składania raportów końcowych (Mobility Tool). 
 
EVS – Wolontariat Europejski, wysyłanie 
Projekt we Francji „Tous prets pour l’Euro”, 22.05.2016-23.06.2016 
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 
Wysłana wolontariuszka: Natalia Brzozowska 
W partnerstwie z francuską organizacją I-PEICC Peuple at Culture, Stowarzyszenie POLITES zrealizowało krótkoterminowy 
projekt Wolontariatu Europejskiego (EVS). Stowarzyszenie POLITES jako organizacja wysyłająca, zajęło się rekrutacją 
uczestnika projektu EVS we Francji. Wybrana wolontariuszka, Natalia Brzozowska, przed wyjazdem do Francji odbyła 
szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia POLITES dotyczące: wolontariatu lokalnego, wolontariatu zagranicznego, Programu 
Erasmus+ EVS oraz wiążącymi się z tym obowiązkami i prawami. Wolontariuszka podczas swojego pobytu we Francji: 
pomagała w organizacji i przebiegu treningów oraz zawodów piłki nożnej dla dzieci – na terenie różnych miejscowości, 
sprawowała pieczę na dziećmi biorącymi udział we wspomnianych aktywnościach. Tematem przewodnim projektu były 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2016 - odbywające się we Francji, oraz wykorzystanie tej idei w pracy z dziećmi i 
młodzieżą, w tym zainspirowanie i aktywizacja dzieci i młodzieży ze wsi, małych miast. Językiem projektu był język francuski. 

EVS – Wolontariat Europejski, wysyłanie 
Projekt w Niemczech „Promoting Diversity and Global Justice via (Inter)Cultural & Educational Activities”, 19.09.2016-
15.09.2017 (project trwający) 
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 
Wysłana wolontariuszka: Katsiaryna Sliadzeuskaya 
Stowarzyszenie POLITES w ramach Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) nawiązało partnerstwo z niemiecką 
organizacją Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V., i jako organizacja wysyłająca zajęło się rekrutacją uczestnika 
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projektu. Wybrana została wolontariuszka Katsiaryna Sliadzeuskaya. Przed wyjazdem na projekt wzięła udział w spotkaniu 
dotyczącym wolontariatu lokalnego, wolontariatu zagranicznego, Programu Erasmus+ EVS oraz wiążącymi się z tym 
obowiązkami i prawami. Projekt rozpoczął się 19 września 2016 roku i jest projektem trwającym. Do zadań wolontariuszki 
należy: czynny udział w życiu organizacji pozarządowej i wykonywaniu codziennych czynności związanych z jej 
funkcjonowaniem, wspierania pracy osób związanych z niemiecką organizacją, udział oraz wspieranie, prowadzenie 
warsztatów dla społeczności lokalnej, proponowanie i organizowanie własnych inicjatyw. Językiem projektu jest język 
niemiecki. 

EVS – Wolontariat Europejski, wysyłanie 
Projekt w Niemczech „Promoting Diversity and Global Justice via (Inter)Cultural & Educational Activities”, 09.2015-
05.2016  
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Putresza 
Wysłany wolontariusz: Andrei Krechka 
Stowarzyszenie POLITES w ramach Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) nawiązało partnerstwo z niemiecką 
organizacją Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V., i jako organizacja wysyłająca zajęło się rekrutacją uczestnika 
projektu. Wybrany został wolontariusz Andrei Krechka. Do zadań wolontariusza należało: czynny udział w życiu organizacji 
pozarządowej i wykonywaniu codziennych czynności związanych z jej funkcjonowaniem, wspierania pracy osób związanych 
z niemiecką organizacją, udział oraz wspieranie, prowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, proponowanie i 
organizowanie własnych inicjatyw. Językiem projektu jest język niemiecki. 

Zajęcia wakacyjne „MULTI-KULTI”  
Osoba odpowiedzialna: Jakub Sztombka, Anna Graczyk-Osowska, Ewelina Sobecka  
Wolontariusze: Wiktoria Wernicka, Alicja Terelak 
W ramach krótkoterminowego projektu wolontariatu europejskiego, w okresie od 2 lipca do 28 sierpnia 2016 roku, 
wolontariusze z 5 różnych krajów (razem 10 osób) prowadzili warsztaty wakacyjne pn. „MULTI KULTI” dla mieszkańców 
Szczecina oraz wspierali działalność lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej. Zajęcia wakacyjne i 
działania wolontariackie prowadzone były przez 10 wolontariuszy europejskich oraz wolontariuszy lokalnych. Wolontariusze 
europejscy promowali swoje kraje, mieli możliwość wymiany się doświadczeniami i rozwijać własne kompetencje w sferze 8 
kompetencji kluczowych uczenia się przez całe życie. Wolontariuszami europejskimi były osoby pochodzące z Rumunii, 
Węgier, Hiszpanii, Włoch i Grecji. 
 
Destination Quality TC 
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Muzioł 
Prowadzący szkolenie: Sławomir Muzioł, Wojciech Spychała 
Destination Quality TC to projekt szkolenia dotyczącego jakości w zarządzaniu projektami. Szkolenie miało za zadanie 
dostarczyć uczestnikom praktycznych umiejętności przydatnych w pracy. W czasie szkolenia przekazano wiedzę i 
doświadczenie 22 uczestnikom reprezentującym 11 organizacji partnerskich. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom 
praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem projektem m. in.: tworzenie planu i koncepcji, komunikacja w grupie, 
metodologia organizacji zespołu, integracja i budowanie zespołu, zarządzanie czasem i zasobami, zarządzanie konfliktem, 
role grupowe. Na szkoleniu pracowano metodami opartymi o zasady edukacji pozaformalnej i uczenia się przez 
doświadczenie. Szkolenie sfinansowano ze środków programu Erasmus+ Młodzież. 

Akcja „Masz głos masz wybór” 
Osoba odpowiedzialna: Anna Graczyk-Osowska 
W lipcu 2016 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej Akcji pn.: „Masz Głos”, koordynowanej przez Fundację im. Stefana 
Batorego w Warszawie. Stowarzyszenie POLITES jest jednym z 4 koordynatorów regionalnych. Koordynujemy działania 
związane z realizacją akcji w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim. Celem Akcji jest wprowadzanie 
zmian w środowisku lokalnym w oparciu o współpracę z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz wyłonienie lokalnych 
liderów. W 2016 roku realizowaliśmy działania związane z promocją i rekrutacją oraz organizację trzech szkoleń 
regionalnych (w Szczecinie, Słupsku i Zielonej Górze). Pozyskaliśmy 49 organizacji (w tym także grup nieformalnych) z 
których aktywnie działa z naszym wsparciem 25. W ramach wsparcia udzielamy konsultacji, porad specjalistycznych, 
prowadzimy szkolenia i spotkania w regionach, reagujemy na bieżące potrzeby uczestników akcji. W 2016 roku 
podpisaliśmy 15 umów grantowych na realizację działań lokalnych. Są to głównie działania związane z wpływaniem na 
przestrzeń, a także zmianę procedur w kontekście np. budżetu obywatelskiego, dostępności radnych, inicjatywy lokalnej. Co 
miesiąc odbywają się spotkania ewaluacyjno – monitoringowe w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w których 
bierzemy udział jako jeden z partnerów akcji. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

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 2000 

 
Osoby  
prawne 

300 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

 
Organizacja nie prowadziła działań na rzecz innych odbiorców niż osoby fizyczne/osoby 
prawne. 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Promocja i organizacja wolontariatu 
Prowadzenie Regionalnego 
Centrum Wolontariatu 

94.99.Z 

Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie 
określonym w pkt 1–32 

Szczecińskie Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych Sektor3 - 
"Szczeciński Inkubator 
Organizacji Pozarządowych i 
Centrum Aktywnych 
Obywateli" 
 

94.99.Z 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób 

Koordynowanie programów 
wspierających rodzinę oraz 
osoby zagrożone patologiami i 
dysfunkcjami 

88.99.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

Organizowanie i udział w 
krajowych i 
międzynarodowych 
projektach służących 
realizacji celów 
statutowych, współpraca z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi, 
instytucjami administracji 
publicznej i samorządowej. 

94.99.Z 

Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

Prowadzenie zajęć, 
spotkań, szkoleń, kursów, 
konferencji, warsztatów, 
prelekcji i seminariów 
dotyczących realizacji celów 
statutowych 

85.59.B 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 

 

 

  

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 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

- - 

- - 

- - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

    804 392,15   zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      12 594,95   zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego     13 210,00   zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej      0,00   zł 

d) Przychody finansowe    866,32   zł 

e) Pozostałe przychody      777 720,88   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 745, 90   zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:       705 127,77    zł 

 610 392,07    zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 94 735,70    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
12 594,95    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 940,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
11 654,95    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00     zł 

2.4. Z innych źródeł 70 257,84    zł 

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

2 567,10    zł 

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

     0,00    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 

1 
 
 

  ,    zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    zł 

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 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 801 127,74    zł 0,00    zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 12 827,23    zł 0,00    zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 13 210,00    zł 0,00    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00    zł  

d) koszty finansowe 3,72    zł  

e) koszty administracyjne  1,46    zł  

f) pozostałe koszty ogółem 775 085,33   zł   0,00 zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

                  0,00    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 - 232,28     zł 
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

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

 

                     

 
z opłaty skarbowej

                                       

                                      

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________            
 

 nie korzystała 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji (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) 
 

 

najem
 

 
 

 
 

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 
(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) 

                                                                                        4 osoby 

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) 

2,5 etatów 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

nie 

 

z podatku dochodowego od os ób prawnych 

z podatku od nieruchomo ści 

z op łat sądowych 
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1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
10 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

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

                                       17 osób fizycznych 

                                          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) 

 

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) 

124 osób 

w 
tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 124 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) 

30 osób 

w 
tym: 
 

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

1 osób 

b) inne osoby 29 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) 

17 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 17 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
          181 823,08   zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  111 906,56   zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 111 906,56   zł 

– nagrody   0,00   zł 

– premie   0,00   zł 

– inne świadczenia    0,00   zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   69 916,52   zł 

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

  0,00   zł 
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w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   0,00   zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   0,00   zł 

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 
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) 

  0,00 zł 

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

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) 

  15 151,92    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 

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 

7 468,26 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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

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 dotacji 

1 
Prowadzenie  Centrum 
Wolontariatu 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 

Urząd Miasta Szczecin 85 000,00     zł 

 

nie   
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2 Study Tours to Poland 

Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

Urząd Miasta Szczecin 7 045,00     zł 

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 dotacji 

1    ,    zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
 

 
 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1   ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - -% -% 

2 - - -% -% 

3 - - -% -% 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem- 

1 Fundacja Sektor3 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Urząd Miasta Szczecin  1 

2   

3   

4   

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) 

 

 

nie   
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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 

 
 

Anna Graczyk- Osowska 
Jakub Sztombka 

Wojciech Spychała 
Ewelina Putresza 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


