
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-08-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SŁUPSK

Powiat SŁUPSK

Ulica UL. PROF. STANISŁAWA 
HERBSTA

Nr domu 12 Nr lokalu 17

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 602780037

Nr faksu E-mail jpsikorscy@gmail.com Strona www www.fundacjaimperio.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-06-21

2020-09-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38057420600000 6. Numer KRS 0000737508

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

Piotr Sikorski prezes zarządu TAK

Joanna Sikorska wiceprezes zarządu TAK

Krystyna Kozieł członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryka Adamczyk przewodnicząca rady NIE

Zdzisław Dróbka członek rady NIE

Halina Wełk członek rady NIE

FUNDACJA IMPERIO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji:
1. Inicjowanie zmian prowadzących do podniesienia standardów życia oraz 
promowanie postaw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
2. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obywateli.
3. Ochrona dziedzictwa narodowego.
4. Działanie na rzecz promowania historii oraz budowania postaw 
patriotycznych.
5. Działanie na rzecz budowania postaw wspierających rozwój demokracji.
6. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, a także 
budowanie właściwych postaw zdrowotnych. 
7. Organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz badań 
naukowych.
8. Wspieranie godnego życia i ochrona praw osób starszych, 
identyfikowanie potrzeb seniorów i prowadzenie działań na rzecz ich 
zaspokajania.
9. Działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, pobudzanie aktywności osób starszych, integrowanie 
środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.
10. Promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzenie działalności 
charytatywnej na rzecz osób potrzebujących, w tym osób 
niepełnosprawnych.
11. Działanie na rzecz dobra społeczności lokalnych.
12. Organizacja aktywnych form spędzania czasu, rozwijanie aktywności 
w zakresie turystyki i rekreacji.
13. Rozwój kultury fizycznej.
14. Ochrona środowiska. 
15. Rozwijanie działalności kulturalnej, propagatorskiej i wydawniczej 
ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i dziedzictwa regionu.
16. Podnoszenie świadomości prawnej.
17. Współpraca międzynarodowa z organizacjami, instytucjami i grupami 
osób działających na rzecz realizacji powyższych celów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Formy działania Fundacji:
1. Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, paneli 
dyskusyjnych oraz innych wydarzeń.
2. Organizacja wydarzeń z obszaru kultury i sportu.
3. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom 
starszym.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
5. Aktywizacja osób starszych poprzez organizowanie spotkań 
tematycznych, kół zainteresowań, warsztatów, prezentacji twórczości 
kulturalnej 
i rękodzieła (np. klub kolekcjonera, biblioteka seniora, wspólne wyjścia do 
kina i teatru połączone z prelekcją, wspólne czytanie literatury, konkursy, 
prezentacja i publikowanie własnej twórczości, plenery malarskie, 
tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny, wymiana doświadczeń 
kulinarnych na stronie Fundacji, i inne).
6. Krzewienie zdrowego stylu życia szczególnie wśród osób starszych, 
organizowanie imprez o charakterze sportowym, wędrówek pieszych 
i ćwiczeń ruchowych. Inicjowanie spotkań z dietetykami oraz lekarzami 
różnych specjalności.
7. Udział w tworzeniu i modyfikacji infrastruktury miejskiej przyjaznej 
osobom w podeszłym wieku.
8. Realizacja zadań publicznych.
9. Współpraca z instytucjami publicznymi, placówkami oświatowymi, 
przedsiębiorcami, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami.
10. Prowadzenie kampanii społecznych. 
11. Przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaczeń.
12. Przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz.
13. Przygotowywanie opinii i przedstawianie wniosków organom władzy 
publicznej.
14. Organizacja spotkań i festynów prezentujących dorobek kulturalny 
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i lokalną twórczość.
15. Inicjowanie wystaw oraz aukcji charytatywnych.
16. Organizacja wycieczek krajoznawczych w regionie oraz wyjazdów 
kulturalnych dla osób starszych, które są pozbawione możliwości 
samodzielnego udziału w życiu kulturalnym.
17. Włączanie do działań Fundacji osób samotnych, dotkniętych 
schorzeniami wieku podeszłego przez organizowanie pomocy sąsiedzkiej.
18. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, 
fundacjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi 
w zakresie obejmującym cele Fundacji.
19. Organizacja wolontariatu na rzecz osób w podeszłym wieku 
wymagających opieki. 
20. Propagowanie kierunków działania Fundacji w celu pozyskania 
donatorów, sponsorów, zapisów, spadków, darowizn z przeznaczeniem na 
realizację statutowych celów Fundacji.
21. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania grantów i dotacji 
z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji.
22. Reklamowanie sponsorów i partnerów Fundacji, organizacja akcji 
medialnych promujących cele i kierunki działania Fundacji. 
23. Fundacja dla realizacji celów statutowych może organizować działania 
odpłatne i nieodpłatne. Przy organizowaniu odpłatnych zadań Fundacji 
koszty organizacji mogą być równe (lub ewentualnie większe) niż 
przychody uzyskane z wpłat uczestników. Na organizacji odpłatnych zadań 
Fundacja nie może zarabiać. 
15.a) Do działań pożytku publicznego oferowanych nieodpłatnie należą:
- inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej,
- inspirowanie różnych form ofiarności społecznej i pomocy na rzecz 
emerytów i rencistów,
- współpraca z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi 
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, 
sanatoriów i domów opieki,
- organizowanie i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, zajęć, szkoleń, 
odczytów i warsztatów,
- organizowanie i prowadzenie edukacji seniorów,
- organizowanie spotkań, festynów i wystaw, a także umożliwianie 
publikacji twórczości seniorów,
- organizowanie opieki nad seniorami oraz propagowanie wolontariatu 
i pomocy sąsiedzkiej,
- przygotowanie opinii, prognoz, prowadzenie badań i publikacja 
wydawnictw ze środków pochodzących z grantów i dotacji,
- organizowanie rajdów pieszych, wycieczek rowerowych i krótkich 
wyjazdów krajoznawczych w regionie,
- organizowanie podstawowych kursów komputerowych i językowych,
- udział w zadaniach wynikających z celów statutowych, które Fundacja 
zrealizuje ze środków uzyskanych z dotacji, grantów i wpłat darczyńców 
i sponsorów.
15.b) Do odpłatnych zadań pożytku publicznego należą:
- organizowanie opieki nad seniorami, zwłaszcza nad osobami chorymi 
i niepełnosprawnymi,
- organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, 
sanatoriów i domów opieki,
- organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczek

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1200

12

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku sprawozdawczym 2021 Fundacja Imperio realizowała projekty w obszarach:
1. Aktywizacja społeczna seniorów
2. Edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3. Popularyzacja wyników badań naukowych
4. Działalność wydawnicza
Ponadto zespół pracował nad długofalową strategią rozwoju oraz składał wnioski w konkursach Narodowego Instytutu 
Wolności.
Działania na rzecz edukacji uczniów i praca ze studentami to nasze priorytety. Jest to podyktowane tym, że członkowie zarządu 
ponad 30 lat pracowali w oświacie i dobrze znają ten obszar. Dzięki temu w roku sprawozdawczym 2021 realizowaliśmy projekty 
edukacyjne, w tym konkursy wiedzy i konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego. Prowadziliśmy 
działalność krajoznawczą dla seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względy na bariery ekonomiczne, 
zdrowotne, przestrzenne i mentalne. Mając na uwadze spustoszenia, jakie w życiu społecznym pozostawiła pandemia, 
podjęliśmy szereg działań integracyjnych w środowisku osób 60+ na terenie dziewięciu gmin powiatu słupskiego. W ramach 
projektu Akademia Kaszubska zrealizowaliśmy cykl spotkań, wyciecze, warsztatów i wizyt studyjnych propagujących kulturę 
regionu Kaszub. Seniorzy uczestniczący w zajęciach mieli też okazje do integrowania swojego środowiska. Wciąż poszerzamy 
grono osób pracujących w naszym Think Tanku. Zaprosiliśmy kolejnych specjalistów z dziedzin takich, jak historia, prawo i 
medycyna. Zwiększyliśmy nasze działania w zakresie wydawniczym. Kolejne nasze publikacje trafiły do rąk beneficjentów (Koło 
Historyków AP).

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Aktywizacja osób w wieku emerytalnym z terenu 
powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze względu na różnorakie bariery. 
Były to spotkania, plenery, wieczorki tematyczne 
i wystawy okolicznościowe. Zorganizowaliśmy 
działania edukacyjne i kulturalne oraz dbaliśmy o 
integrację środowiska seniorów z terenu 
powiatu słupskiego. Zaproponowaliśmy im 
również nowa formę zajęć - warsztaty i plenery 
fotograficzne i rozwijanie zainteresowań w tym 
zakresie. Wielu chętnych do tego rodzaju zadań 
zachęciło nas do utworzenia długofalowego 
projektu "Mobilnego Foto Studio".

88.10.Z 0,00 zł

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Działania edukacyjne i kulturalne promujące 
wartości patriotyczne. Zachęta do 
obywatelskiego zaangażowania i podejmowania 
inicjatyw oddolnych w swoim środowisku 
lokalnym. Wieczornice patriotyczne, wystawy i 
spotkania, a także wizyty w miejscach pamięci 
narodowej. Ponadto działalność wydawnicza, 
np. Słupska ścieżka patriotyczna. Poprzez 
działania w tym obszarze budujemy silne 
poczucie tożsamości i przynależności do 
wspólnoty, tworzymy i wzmacniamy więzi 
międzypokoleniowe. Wartością dodaną tych 
działań jest udział seniorów wraz z młodym 
pokoleniem, np. wnukami.

85.59.B 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Promocja oraz upowszechnianie osiągnięć 
naukowych, prowadzenie Think Tanku oraz 
działalność wydawnicza. Spotkania z ekspertami 
różnych dziedzin naukowych, filmy na kanale YT 
oraz liczne materiały na stronie internetowej 
Fundacji. Konsekwentnie rozwijamy skład Think 
Tanku "Dla edukacji i nauki", do którego udało 
się zaprosić  kolejne osoby ze świata nauki i 
publicystyki. Rozszerzamy tez zakres i zasięg 
pracy zespołu. Wprowadziliśmy element analiz i 
opracowań, które są przeznaczone do publikacji i 
dystrybucji wśród instytucji decyzyjnych w 
danym obszarze.

58.19.Z 0,00 zł
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2 753,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 195 806,58 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 213 959,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 213 959,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 400,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

195 806,58 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 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 1 831,24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 212 128,34 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

212 128,34 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

15 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

22 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

2 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-31 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110 151,53 zł

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

110 151,53 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 542,98 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

227,52 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 110 151,53 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110 151,53 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

0,00 zł

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

5 100,00 zł

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

1 Akademia Kaszubska Promocja kultury Kaszub w 
środowisku seniorów z powiatu 
słupskiego

PZU 42 250,00 zł

2 Akademia biznesu Fundacji 
Imperio

Edukacja ekonomiczna 
młodzieży i studentów

NBP 20 800,00 zł

3 Science garden - ja w to 
wchodzę

Edukacja młodzieży szczególnie 
uzdolnionej

MEiN 20 850,00 zł

4 Niepodległość to nasza 
sprawa

Popularyzacja wartości 
patriotycznych wśród młodzieży

MON 10 000,00 zł

5 Akademia aktywnego 
seniora

Aktywizacja fizyczna i kulturalna 
środowiska seniorów z powiatu 
słupskiego

Fundacja LOTTO 5 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Sikorski- prezes zarządu
Joanna Sikorska- wiceprezes zarządu
Krystyna Kozieł- członek zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

6 Patriotyzm w obiektywie 
seniora

Aktywizacja seniorów i 
rozwijanie pasji fotografowania

Fundacja ARP 7 000,00 zł

2022-08-31
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