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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-23

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 Zarządu KIG TAK

Andrzej Olichwiruk Wiceprezes TAK

Cezary Kalinowski Wiceprezes TAK

Marian Jagiełka Prezes 
Honorowy/Sekretarz

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 Fijałkwska-Zabielksa 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 2020 r.
1) Dnia 17 kwietnia 2020 r. Członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej brali udział w  telekonferencji, której 
tematem były  możliwości uzyskania środków na działania przedsiębiorców z pieniędzy unijnych w ramach 
Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
oraz ustalenie działań oraz priorytetów i środków pomocowych w przyszłej perspektywie. Głos przedsiębiorców w tej 
sprawie niezwykle ważny, szczególnie w kontekście sytuacji wynikającej ze stanu epidemii i zamrożenia działalności 
wielu branż gospodarki. W telekonferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, m. in. pan Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz 
Adam Ostaszewski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Koszalińsko– Kołobrzesko – 
Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
2)Dnia 8 maja 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wspólnie z pełnomocnikiem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Panem Adamem Ostaszewskim zorganizowała 
telekonferencję, która dotyczyła problemów branży hotelarskiej i turystycznej w regionie, a w szczególności środków 
potrzebnych na przywrócenie prawidłowego działania branży turystycznej, możliwości sfinansowania przez 
samorządy i środki pochodzące z Unii Europejskiej, opracowanie potrzebnych środków bezpieczeństwa i promocji. 
3)Dnia 24 kwietnia 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wraz z przedstawicielami organizacji gospodarczych z 
Koszalina wystosowała apel do Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczący 
podjęcia działań mających na celu wspomożenie przedsiębiorców w momencie ,,odmrażania” gospodarki po 
pierwszym ataku pandemii Covid-19 w Polsce.  Z takim samym apelem zwrócono się także do Mateusza 
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP. 
4) Dnia 5 maja 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza rozpoczęła nabór wniosków do corocznej nagrody pieniężnej 
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej dla uczniów kołobrzeskich/powiatowych dziennych szkół średnich (technikum, 
liceum). Nagroda stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program 
szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, 
fizyki, chemii, astronomii czy informatyki, jak również uczniów zaangażowanych społecznie.
5) Dnia 21 maja 2020 r.  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
zorganizował cykl wystąpień pt. ”Dylematy prawne w dobie pandemii” podczas którego Aleksander Bolko, Prezes 
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, wystąpił z prelekcją na temat: „Małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie Covid 19.”
 6) Dnia 1 czerwca 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wraz z Przedsiębiorcami Pomorza Środkowego i 
Zachodniego wystosowała kolejny apel do Mateusza Morawieckiego, Premiera Rzeczpospolitej Polski, w związku z 
kończącymi się rozwiązaniami wsparcia dla przedsiębiorców w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych i powolnym 
„odmrażaniem gospodarki”, o dodatkowe wsparcie przedsiębiorców.  Wnioskowano m. in. o wprowadzenie kolejnych 
zapisów ustawowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców takich jak:
1. Umorzenie płatności składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców od dnia 1 czerwca 2020 przez kolejny okres 3 
miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień 2020). 
2. Prolongata spłat rat kapitałowo – odsetkowych kredytów oraz kredytów leasingowych zaciągniętych przez 
przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy z zaznaczeniem, aby banki i firmy leasingowe nie doliczały 
dodatkowych kosztów oraz obostrzeń związanych z prolongatą.
3. Przeznaczenie środków pomocowych na przykład z funduszy Unii Europejskiej m.in. na zasiłki dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie mogą pracować i zarabiać online, jak np. 
właściciele małych biur podróży, piloci wycieczek, przewodnicy czy szkoleniowcy – trenerzy, którym odwołano 
zarówno wycieczki, jak i szkolenia. Zasiłki w wysokości 80% średniego wynagrodzenia powinny być wypłacane przez 
okres minimum 3 miesięcy, ale również środki unijne powinny być przeznaczone na dodatkowe wsparcie tych firm w 
postaci subwencji.
4. Stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych, 
jak np. Kołobrzeg, Świnoujście, Darłowo czy Mielno i wszystkich miejscowości czerpiących dochody z turystyki. 
Program powinien być adresowany zarówno do przedsiębiorców jak i samorządów, które utraciły dochody z powodu 
pandemii koronawirusa.
5. Stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla wszystkich samorządów, które utraciły 
dochody z powodu pandemii koronawirusa.
Niemniej jednak, największe oczekiwanie przedsiębiorców dotyczyło umorzenia płatności składek ZUS dla 
przedsiębiorców od 1 czerwca 2020 przez okres minimum 3 miesięcy. ZUS jest największym obciążeniem dla wielu 
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z naszych regionalnych przedsiębiorców. Informowaliśmy ponadto, iż brak odpowiedniego i pilnego wsparcia 
przedsiębiorstw będzie skutkowało kolejnym wzrostem bezrobocia, co z kolei przełoży się na dodatkowe koszty 
wsparcia bezrobotnych z budżetu państwa, koszty społeczne, zdrowotne, które kosztować mogą znacznie więcej niż 
zaproponowane wsparcie.

7) Dnia 3 czerwca 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wspólnie z pełnomocnikiem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Panem Adamem Ostaszewskim zorganizowała 
telekonferencję, która dotyczyła pomocy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego dla branży hotelarskiej i 
turystycznej w regionie, a w szczególności środków potrzebnych na przywrócenie prawidłowego działania branży 
turystycznej.

8) W dniu 16 czerwca 2020 r. uczczono 75-lecie firmy Państwa Magdaleny i Jerzego Żulickich – Centrum 
Ogrodnicze ,,Żulicki” Obecnie Centrum Ogrodnicze Państwa Żulickich jest najpopularniejszym ”przystankiem” dla 
miłośników roślin jak i zwierząt na kołobrzeskiej mapie. Najstarsza firma rodzinna w naszym regionie oraz lider 
ogrodnictwa w Polsce będąca członkiem Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej.

9) We wrześniu 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza przystąpiła do projektu „Współpraca Izb Gospodarczych 
2020”, w ramach którego będą odbywać się spotkania dla firm, panele eksperckie oraz szkolenia refundowane ze 
środków UE. Pierwsze wydarzenie odbyło się 15.09.2020 r. Spotkanie online poprowadziła firma szkoleniowa z 
Koszalina – BMP sp. z o.o., panel ekspercki dotyczył rozwoju firmy z wykorzystaniem środków UE. 

10) W październiku 2020 r. w związku z prowadzoną dyskusją na temat polityki komunikacyjnej i parkingowej dla 
miasta Kołobrzeg w 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza zaprezentowała swoje stanowisko w tej sprawie w 
piśmie z dnia 16 października 2020 r.  do Pani Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej.  
Za najskuteczniejsze rozwiązanie KIG uznał rozwiązanie systemowe, które prócz rozwiązań czysto praktycznych 
będzie w sobie miało walor unikatowości i wyjątkowości – co uczyni Kołobrzeg łatwo rozpoznawalnym i atrakcyjnym 
miastem z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych. Postulaty do rozważenia podzielono na kilka grup:
1. Rozwiązania techniczne i systemowe. Pierwszym krokiem powinna być inwentaryzacja wszelkich miejsc w 
granicach pasów drogowych dróg miejskich i powiatowych, na których można postawić samochód z wykorzystaniem 
lokalnych projektantów. Następnie zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych we wszelkich miejscach w 
granicach pasów drogowych dróg miejskich i powiatowych, na których można postawić samochód (ekokrata, kostka 
ażurowa meba, kostka brukowa). Jedną z propozycji jest także budowa większej ilości skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną zamiast rond, które spowalniają ruch i generują korki. Kluczowe dla sprawy będzie stworzenie parkingów 
miejskich buforowych zwanych „parkingami solnymi” na węzłach wjazdowych na granicy miasta oraz powiązane z 
tym przedsięwzięciem pomysły zachęcające turystów do korzystania z nich, na przykład: bilet parkingowy z parkingu 
buforowego = darmowy przejazd środkami komunikacji miejskiej na terenie całego miasta + darmowy wstęp do 
miejskich muzeów. Budowa parkingów powinna powstawać w porozumieniu z prywatnymi inwestorami realizującymi 
inwestycje na terenie Kołobrzegu. Proponujemy wprowadzić w MPZP (wszędzie gdzie to nie jest ograniczone 
przepisami odrębnymi) współczynnik 1.4 (teraz jest 1.3) gdzie 1.1 na terenie własnym inwestora a pozostałe 0.3 na 
terenie miejskim w porozumieniu i uzgodnieniu z miastem – na każde 4 mieszkania powstanie 1 miejsce publiczne 
ogólnodostępne.
2. Konieczność reorganizacji strefy uzdrowiskowej. Propozycja KIG polega na ograniczeniu strefy uzdrowiskowej A 
do niezbędnego minimum ustawowego i zamknięcie wjazdów do niej systemem bramek biletowanych. Wjazd do 
strefy uzdrowiskowej A dozwolony powinien być wyłącznie dla stałych użytkowników tej strefy (mieszkańcy, 
pracownicy, etc.) za przepustką. Wjazd do strefy uzdrowiskowej A możliwy dla użytkowników czasowych za 
pobraniem biletu godzinowego – wjazd i wyjazd na godzinę za darmo – następna rozpoczęta godzina opłata 100pln. 
Następną z propozycji jest dopuszczenie budowy w strefie uzdrowiskowej A parkingów podziemnych dla 100% 
użytkowników – 1 jednostka pobytowa = 1 samochód w parkingu podziemnym – konieczne wprowadzenie 
wewnętrznych określeń funkcjonujących wyłącznie w Uzdrowisku Kołobrzeg – tak aby na parkingu o wielkości 
zgodnej z Ustawą i Statutem pomieścić rzeczywistą ilość pojazdów. Co do strefy uzdrowiskowej B KIG zaproponował 
także dopuszczenie stworzenia parkingów naziemnych o ilości samochodów więcej niż 50 – konieczne 
wprowadzenie wewnętrznych określeń funkcjonujących wyłącznie w Uzdrowisku Kołobrzeg – tak aby na parkingu o 
wielkości zgodnej z Ustawą i Statutem pomieścić rzeczywistą ilość pojazdów. Przewożenie kuracjuszy i 
wczasowiczów z parkingów zewnętrznych i dworca/dworców do strefy uzdrowiskowej A powinno odbywać się 
poprzez taksówki i busy elektryczne.
3. Komunikacja rowerowa i pojazdów ,,drobnicowych’’. Jej podstawę stanowią autostrady rowerowe – z Kołobrzegu 
w kierunku Dźwirzyna i Ustronia Morskiego. W porozumieniu z GDDKIA , KIG zaproponował przebudowę drogi 
technicznej biegnącej wzdłuż małej obwodnicy po jej północnej stronie na ścieżkę pieszo – rowerową z nawierzchnią 
asfaltową – w ciągu ścieżki kładka nad Parsętą, dzięki czemu powstanie połączenie rowerowe Radzikowo – 
Budzistowo. Następnie wykonanie łącznika rowerowego od Ronda Borowinowego do ścieżki Radzikowo – plaża 
oraz wspólne z Gminą Kołobrzeg wykonanie ścieżki rowerowej po wale wzdłuż rzeki łączącej Kołobrzeg ze ścieżką 
na południe, która zaczyna się przy dawnych fermach. Dodatkowo rozwój/powstanie systemu miejskiej hulajnogi 
elektrycznej.
4.   Atrakcje dla odwiedzających nas turystów oraz rozwoju  istniejącej aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg, mającej 
odniesienie do Google Maps, gdzie oznaczone są parkingi. W ramach ww. KIG zaproponował wprowadzenie 
komunikatu sms dla osób wjeżdżających do Kołobrzegu z linkiem do aplikacji/strony www parkingowej lub stworzenie 
aplikacji parkingowej/strony www dla Kołobrzegu do obsługi parkowania na zbiorczych parkingach miejskich – 
możliwość lokalizacji i nawigowania, informacja o ilości wolnych miejsc, informacja o opłatach, możliwość wniesienia 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

opłaty, bilet elektroniczny. 
 W pierwszej kolejności, przed zleceniem firmie zewnętrznej, zdaniem KIG należy rozpoznać lokalne pomysły i 
podpowiedzi. Dopiero po ich analizie i określeniu przydatności i możliwości realizacji należałoby poszukiwać 
podpowiedzi zewnętrznych w wykorzystaniem opracowań, które już na zlecenie Urzędu Miasta zostały w przeszłości 
wykonane.
11) Kołobrzeska Izba Gospodarcza wzięła udział w dyskusji dotyczącej zagospodarowania brzegów Parsęty, 
terenów od ulicy Kamiennej do Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Członkowie KIG przesłali pismo do Pani Prezydent 
Anny Mieczkowskiej z propozycjami działań zmierzających do realizacji koncepcji zagospodarowania  linii brzegowej 
w obrębie miasta, która miała miejsce w październiku 2020 r.
 W kwestii „powrotu Kołobrzegu nad Parsętę” zaproponowano podjęcie następujących kroków:
1.  Skoncentrowanie działań inwestycyjnych na odcinku brzegu wzdłuż ul. Rzecznej pomiędzy mostami na ul. 
Kamiennej i Łopuskiego.
2.  Dla pozostałego odcinka miejskiego rzeki tj. od mostu na ul. Łopuskiego do mostu wiszącego (po obu stronach) 
oraz wzdłuż ul. Szpitalnej przeprowadzenie sondażu społecznego w celu poszukiwania funkcji chętnie widzianych 
nad rzeką.
3.  W oparciu o badanie opinii społecznej przeprowadzenie warsztatów architektoniczno – urbanistycznych w gronie 
studentów uczelni kierunkowych.
4. Na podstawie badań i warsztatów opracowanie programu i przeprowadzenie otwartego konkursu urbanistyczno – 
architektonicznego na zagospodarowanie objętych opracowaniem terenów.
5.  Wprowadzenie wniosków wynikających z prac konkursowych do właściwych Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego.
6.  Powzięcie działań umożliwiających odbudowę batardeau wspólnie z Konserwatorem Zabytków i opracowaniami 
placówek naukowych.
7.  Położenie nacisku na małe formy architektoniczne i tzw. małą architekturę, dzięki którym brzeg rzeki zostanie 
udostępniony ludziom w opracowaniach projektowych i realizacyjnych.
8.  Wprowadzenie miejsca wypoczynku, relaksu, wypoczynku aktywnego (np. siłownia na powietrzu, park trampolin) i 
wypoczynku rodzinnego (np. miejsc na trawie do organizowania rodzinnych pikników).
9.  Umiejscowienie i zaproponowanie programu funkcjonalno – przestrzennego niewielkich obiektów kubaturowych 
(gastronomia, toalety).
10.  Wprowadzenie miejsca organizacji plenerowych działań artystycznych (koncerty, instalacje przestrzenne, 
performance).
11.  Rozbudowanie sieci ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych umożliwiających dotarcie nad rzekę rowerem i 
bezpieczne pozostawienie go w przystosowanym do tego celu miejscu.
12.  Zaprojektowanie nabrzeża umożliwiającego cumowanie turystycznych jednostek pływających.
13.  Wprowadzenie roślinności i oświetlenia służącego „przyjaznej” człowiekowi aranżacji przestrzeni publicznej.
14.  Wykorzystanie  w projektach materiałów o dużej odporności na zniszczenie (beton) i ciepłych w bezpośrednim 
kontakcie (drewno) do realizacji form wpisujących się w krajobraz.
15.  Bezwzględnie przyjęcie rozwiązań zapewniających niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami we wszelkich opracowaniach projektowych.
12) Dnia 2 listopada 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza włączyła się w ogólnokrajową akcję wsparcia lokalnych 
przedsiębiorców,  po tym jak Rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy 31 października oraz w 1 i 2 listopada,  
kupując  chryzantemy od kołobrzeskich handlowców. Kwiaty zostały złożone dnia 2 listopada pod kołobrzeskimi 
pomnikami m. in.: kmdr  Stanisława Mieszkowskiego, u podnóża Latarni Morskiej;  Tablicy u podnóża Latarni 
Morskiej, upamiętniającej rybaków, którzy nie wrócili z morza, Pomniku Sanitariuszki.
13) W grudniu 2020 r. KIG  świętował 15- lecie  istnienia firmy AMBERLINE, jednego z Członków Kołobrzeskiej Izby 
Gospodarczej, od 2006 roku produkującej okna i drzwi z PCW.

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

7

1
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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

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

1) Dnia 7 lutego 2020 r., podczas 25 edycji Kołobrzeskiej 
Gali Sportu, będącej zwieńczeniem plebiscytu Sportowa 
10 - 2019 r. Gazety Kołobrzeskiej, członkowie KIG 
ufundowali 5 nagród w kategorii Sportowa Nadzieja 
Roku (I,II,III,IV oraz V miejsce). Lista laureatów:
I Anna Hrycyk 1500 zł,
II Wiktoria Tłoczek 1000 zł,
III Małgorzata Kowalczuk 800 zł,
IV Grzegorz Głogowski 500 zł, 
V Dorian Maciejewski 400 zł.

2) We wrześniu 2020 r. KIG, jak co roku przyznała 
nagrody dla  najzdolniejszych uczniów szkół średnich 
powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 2019/2020.
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. 
W tym roku wszyscy laureaci są uczniami jednego 
liceum. Wręczenie nagród  odbyło się w piątek 4 
września w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym 
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu o godz. 10:30 w 
gabinecie Pana Dyrektora Józefa Skorupińskiego.

I nagrodę i czek na kwotę 1.200 zł otrzymał Adam 
Sieruga.

II nagrodę i czek na kwotę 800 zł otrzymała Kinga 
Prośniewska.

III nagroda i czek na kwotę 500 zł trafiła do Oliwii 
Cichaczewskiej.

2 121,00 zł

2 działalność charytatywnej Dnia 6 kwietnia 2020 r. w związku z objęciem 
kwarantanną z powodu podejrzenia koronawirusa na 
Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Regionalnego w 
Kołobrzegu http://szpital.kolobrzeg.pl/, Kołobrzeska 
Izba Gospodarcza http://kig.kolobrzeg.pl/ wspólnie z 
Fundacją na Przekór Przeciwnościom Jacka 
Pawłowskiego zorganizowała pomoc rzeczową na rzecz 
pacjentów i personelu szpitala. Ww. pomoc 
obejmowała w szczególności mieloną kawę, kawę 
rozpuszczalną, mleko do kawy, słodycze, woda i inne 
produkty nie wymagające przygotowania.

0,00 zł
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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) 36 886,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 121,00 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) 34 765,46 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 000,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

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) 27 031,18 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Dnia 2 listopada 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza 
włączyła się w ogólnokrajową akcję wsparcia lokalnych 
przedsiębiorców, po tym jak Rząd podjął decyzję o 
zamknięciu cmentarzy 31 października oraz w 1 i 2 
listopada,  kupując  chryzantemy od kołobrzeskich 
handlowców. Kwiaty zostały złożone dnia 2 listopada 
pod kołobrzeskimi pomnikami m. in.: kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego, u podnóża Latarni Morskiej;  Tablicy u 
podnóża Latarni Morskiej, upamiętniającej rybaków, 
którzy nie wrócili z morza, Pomniku Sanitariuszki.

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 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23 6



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 2 121,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 121,00 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

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

18 831,18 zł

8 200,00 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 Nagrody dla  najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 
2019/2020.

Nagroda KIG stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, wykazujących się znaczącymi 
osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, czy 
astronomii oraz angażowali się w życie swojej społeczności.

W tym roku wszyscy laureaci są uczniami jednej szkoły: I Liceum Ogólnokształcącego 
Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu.

I nagrodę i czek na kwotę 1.200 zł otrzymał Adam Sieruga.

II nagrodę i czek na kwotę 800 zł otrzymała Kinga Prośniewska.

III nagroda i czek na kwotę 500 zł trafiła do Oliwii Cichaczewskiej.

2 121,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 855,28 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)

7 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 7 041,72 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 7 041,72 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)

586,81 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

586,81 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 Zarządu KIG
Marian Jagiełka 

Prezes Honorowy/Sekretarz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-23

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