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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-09-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOŁOBRZEG

Powiat KOŁOBRZESKI

Ulica NARUTOWICZA Nr domu 18B Nr lokalu 

Miejscowość KOŁOBRZEG Kod pocztowy 78-100 Poczta KOŁOBRZEG Nr telefonu 943540015

Nr faksu 943540016 E-mail biuro@kig.kolobrzeg.pl Strona www www.kig.kolobrzeg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-27

2019-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33002816400000 6. Numer KRS 0000023368

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

Aleksander Bolko Prezes TAK

Andrzej Olichwiruk Wiceprezes TAK

Cezary Kalinowski Wiceprezes TAK

Marian Jagiełka Prezes 
Honorowy/Skarbnik

TAK

Wacław Łazarczyk Skarbnik TAK

Jacek Sudak Członek Zarządu TAK

Jacek Pawłowski 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)

KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Fijałkowska Zabielska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Hryciów Z-ca Przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Andrzejczuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Główne działania podjęte przez Kołobrzeską Izbę Gospodarczą w roku 2019: 
1) W kwietniu z inicjatywy Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi 
gospodarczemu przedsiębiorców. Na spotkaniu gościł pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego d.s. 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pan Adam Ostaszewski, który zaprezentował możliwości pozyskania 
środków dla przedsiębiorców w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2) W maju. Wiceprezes KIG –Pan Cezary Kalinowski powołany został przez Starostę Kołobrzeskiego w skład 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kołobrzegu na kadencję na lata 2019-2023. PRRP jest organem opiniodawczo-
doradczym Starosty Kołobrzeskiego w sprawach polityki rynku pracy.
3) 16 maja Kołobrzeska Izba Gospodarcza, w związku z licznymi sygnałami przedsiębiorców zgłosiła wniosek do 
Starosty Kołobrzeskiego o zapotrzebowaniu na zatrudnianie pracowników z szeroko pojętego zakresu obsługi hoteli i 
usług spa: kucharzy, pomocy kuchennych, kelnerów i pokojowych. 
4) 12 czerwca 2019 roku na zaproszenie Prezydent Miasta Kołobrzeg członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej 
wzięli udział w dyskusji dotyczącej stanu Miasta Kołobrzeg w oparciu o raport, o stanie miasta, w gronie lokalnych 
przedsiębiorców. Raport o stanie Miasta Kołobrzeg stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem 
inwestycji i finansów. Po spotkaniu KIG przekazał swoje propozycje do ewentualnego rozważenia w planowaniu 
przyszłych strategii dla Miasta Kołobrzeg.
5) W dniu 15 czerwca 2019 r. podczas XXl Konferencji Gospodarczej Polonii – Spotkania środowisk gospodarczych 
Polonii i Polski,  Kołobrzeską Izbę Gospodarczą reprezentował Prezes–  Aleksander Bolko. Ww. konferencja to 
największe spotkanie skupiające gospodarczą Polonię ze świata, to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i 
nawiązywania kontaktów. 
 6) W dniu 2 lipca 2019 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza reprezentowana przez Prezesa Honorowego i Członka 
Zarządu – Pana Mariana Jagiełkę uczestniczyła w spotkaniu organizacji przedsiębiorców działających na Pomorzu 
Środkowym w Koszalinie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Wiesław Zinka (Loża Koszalińska BCC), Piotr Huzar 
(Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa), Roman Biłas (Północna Izba Gospodarcza), Sławomir Michalik 
(Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców). Tematem spotkania był rozwój infrastruktury drogowej, co jest priorytetem 
działania Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej. Przedsiębiorcy zaapelowali do polityków o  całościowe zajęcie się sprawą 
 budowy całej S6 (a więc nie tylko od Szczecina do Koszalina, co obecnie jest w realizacji, ale od Koszalina w 
kierunku Trójmiasta), a także drogi S11. Kołobrzeska Izba Gospodarcza zainicjowała ponadto rozmowy o powstaniu 
aglomeracji Koszalińsko Kołobrzeskiej. KIG zwróciła się także do Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Pani Anny 
Mieczkowskiej o wspólne działania władz Koszalina i Kołobrzegu w celu utworzenia aglomeracji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej. 
7) W dniu 25 września 2019 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska powołała Pana Mariana Jagiełkę, 
jako przedstawiciela organizacji pozarządowej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej,  w skład Komitetu Rewitalizacji. 
Komitet ten utworzony został w celu wspierania współpracy organów gminy z interesariuszami rewitalizacji oraz pełnił 
funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.
8) Dnia 22 listopada 2019 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza dokonała wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
dotyczącym jej statusu jako Organizacji Pożytku Publicznego w wyniku czego Izba otrzymała informację z biura 
Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, iż Kołobrzeska Izba Gospodarcza została uwzględniona w wykazie 
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019
 rok w 2020 roku. Wykaz ten został opublikowany 12 grudnia 2019 roku na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.
9) W dniu 29 listopada 2019 r. Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej – Pan Aleksander Bolko oraz Członek 
Zarządu – Pan Marian Jagiełka zostali powołani do składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg 
na lata 2019-2023. Pan Aleksander Bolko podczas pierwszego posiedzenia Rady Gospodarczej został wybrany 
Przewodniczącym ww. Rady. Celem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg jest zintegrowanie 
środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny do współdziałania i 
wymiany doświadczeń oraz pełnienie funkcji organu doradczego i opiniodawczego.  Pierwszy istotny temat jakim 
zajęli się Członkowie Rady Gospodarczej  to plany Polskich Kolei Państwowych związane z rozwojem infrastruktury 
kolejowej w Mieście Kołobrzeg i okolicach oraz budżet na rok 2020.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

II edycja Nagród KIG dla zdolnych uczennic i uczniów 
szkół średnich z powiatu kołobrzeskiego. Nagroda KIG 
stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, 
wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w nauce z 
przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia, 
informatyka, czy astronomia. Uczniów, których 
zainteresowania wykraczają poza program szkolny, 
jednocześnie wykazujących się wrażliwością i 
aktywnością społeczną. Laureatami drugiej edycji 
nagrody zostali:
I nagrodę i czek na kwotę 1.000 zł otrzymał Adam 
Sieruga, uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Kołobrzegu;
II nagrodę ex aequo i czek na kwotę 700 zł otrzymała 
Gabriela Jagiełka, uczennica  
 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie;
II nagroda ex aequo i czek na kwotę 700 zł trafiła do 
Maksymiliana Szafera, ucznia  I    
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Kołobrzegu.
W tegorocznej edycji zdecydowano również o 
przyznaniu nagrody specjalnej w wysokości 500 zł za 
wyjątkowe osiągnięcia krajowe i międzynarodowe w 
programowaniu dla Łukasza Roberta Ameljana, ucznia 
Zespołu Szkół Nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Kołobrzegu.

0,00 zł

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

Osoby prawne

6

1
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 68 413,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 68 413,58 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność charytatywnej Dnia 16 listopada 2019 roku odbył się XI Bal 
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej. Podczas Balu 
przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na 
powstający w powiecie kołobrzeskim Dom Dziecka. 
Inicjatorem jego powstania jest Fundacja na Przekór 
Przeciwnościom.
Bal uświetnili swoją obecnością i programem 
artystycznym  Marian Opania & Wiktor Zborowski oraz 
pani Anastazja Studzińska występem skrzypcowym.  
Podczas balu odbyła się licytacja obrazów: malarki 
Vanessy Pol-Zaborowskiej oraz Dariusza Kalety, 
ofiarowanych na ten cel przez malarkę osobiście oraz 
członka Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej pana 
Mariana Jagiełkę.
Fundacja na Przekór Przeciwnościom wręczyła statuetki 
Przyjaciela Fundacji: Tomaszowi Tamborskiemu 
Staroście Kołobrzeskiemu oraz Kołobrzeskiej Izbie 
Gospodarczej za inicjatywę zbiórki środków na rzecz 
Domu Dziecka.
Dzięki uczestnikom XI Balu Kołobrzeskiej Izby 
Gospodarczej, na ww. Dom Dziecka, zgromadzono 
23.778,50 zł.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 000,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 125,32 zł

32 654,30 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 40 779,62 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 27 633,96 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 - dodatkowo podać 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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

21 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 
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)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 735,48 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 735,48 zł

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

477,96 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 513,04 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksander Bolko
Prezes Kołobrzeskiej Izby 

Gospodarczej
Marian Jagiełka

Prezes Honorowy/Skarbnik KIG

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-16

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