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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

Aleksander Szwarc Członek Zarządu KIG TAK

Jacek Sudak Członek Zarządu KIG 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

Małgorzata Anna 
Przybylska

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Hryciów Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Kozłowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Kołobrzeska Izba Gospodarcza w 2021 roku na dwóch zebraniach ogólnych 
i trzech posiedzeniach Zarządu zajmowała się problemami gospodarczymi miasta 
i przygotowaniem stanowisk Izby, które jej przedstawiciele prezentowali  w  kontaktach z władzami. Ponadto podjęte 
zostały tematy związane ze zmianami w zakresie podatków publicznych, inwestycjami na terenie Miasta Kołobrzeg i 
okolic. 
Rok 2021 jest kolejnym już rokiem pandemii. W związku z czym, miasto Kołobrzeg, Polska oraz cały świat  zmaga 
się z konsekwencjami pandemii zakaźnej choroby COVID-19. Kołobrzeska Izba Gospodarcza
 w 2021 r. zajmowała się przede wszystkim komunikacją z instytucjami rządowymi oraz lokalnymi władzami w celu 
nakreślenia aktualnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorców oraz wspomożenia działań pomocowych dla wszystkich 
przedsiębiorców działających w rejonie Kołobrzegu oraz okolic. 
Rozpoczęliśmy także drugi rok działalności jako Organizacja Pożytku Publicznego. Kołobrzeska Izba Gospodarcza, 
dzięki  zaangażowaniu swoich Członków oraz sympatyków zgromadziła z 1% Podatku za 2020 r. kwotę 3 344,90 zł. 
Dzięki czemu prowadziła szereg działań charytatywnych dla społeczności lokalnej Miasta Kołobrzeg i powiatu 
kołobrzeskiego, między innymi:  
–  była fundatorem nagród pieniężnych dla zdolnych uczniów powiatu kołobrzeskiego;
– wsparła młodych sportowców/talenty sportowe i ufundowała nagrody pieniężne w plebiscycie Głosu 
Kołobrzeskiego dla Sportowych Nadziei roku;
– wspierała Szpital Regionalny w Kołobrzegu w związku z objęciem kwarantanną z powodu podejrzenia 
koronawirusa na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu organizowała pomoc rzeczową na 
rzecz pacjentów i personelu szpitala. 
19 stycznia 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza w związku z działaniami pomocowymi Rządu RP skierowanymi 
wyłącznie do przedsiębiorców znajdujących się na południu kraju, wystosowała  
w ramach Koalicji Nadmorskiej Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów wraz z przedstawicielami kołobrzeskich przedsiębiorców oraz spółek, do Jarosława Gowina- 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,  pismo zawierające postulat, aby gminy pasa 
polskiego wybrzeża objęła taka sama tarcza pomocowa jaka została dedykowana gminom górskim.  
 Dnia 9 lutego 2021 r.  Kołobrzeska Izba Gospodarcza wraz z innymi sygnatariuszami wśród, których znajdowały się 
instytucje gospodarcze oraz samorządowe z Pomorza oraz Pomorza Zachodniego,  skierowała pismo do Mateusza 
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Pismo zawierało apel w sprawie wsparcia Pomorza Zachodniego w 
związku z przedłużającą się sytuacją kryzysową wywołaną przez Covid -19 oraz wprowadzone przez Rząd RP 
restrykcje jak i sytuację związaną z  restrykcjami związanymi z podróżowaniem po Europie i nie tylko.

              15 marca 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wystosowała list do Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz 
Starosty Kołobrzeskiego w sprawie opłat za koncesję na alkohol dla kołobrzeskich przedsiębiorców branży 
restauracyjnej. Branża gastronomiczna pozostawała nadal, mimo zapowiedzi zniesienia restrykcji, wykluczona z 
możliwości otwarcia lokali. List zawierał apel o wsparciu  dla ww. przedsiębiorców polegającym na – zwolnieniu lub 
odroczeniu płatności dla przedsiębiorców podających alkohol. W sprawie kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy 
z Tarczy Antykryzysowej, Kołobrzeska Izba Gospodarcza wspólnie z szeroko reprezentowanymi innymi 
organizacjami samorządu gospodarczego 
z regionu Pomorza dołączyła się do apelu Rzecznika MŚP w sprawie jak najszybszej rezygnacji z kryterium kodu 
PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej i powrocie, wzorem zeszłego roku, do kryterium progu spadku 
przychodów umożliwiającego uzyskanie pomocy wielu przedsiębiorcom, którzy z przyczyn formalnych zostali 
wyeliminowali z programu pomocowego.
 W dniu 20 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy internetowej Zoom odbyło się spotkanie mieszkańców 
miasta Kołobrzeg oraz wszystkich zainteresowanych w tym Kołobrzeskiej Izby Kołobrzeskiej  
w sprawie Strategii SMART CITY Miasta Kołobrzeg. Miasto nasze konsekwentnie dąży do bycia Smart City. 
Nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów miasto, otwarte na zmieniające się potrzeby
 i oczekiwania, wymaga utrzymywania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług oraz dynamicznego 
reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Kołobrzeg pragnie stać się atrakcyjniejszy dla nowych mieszkańców i 
inwestorów, co  będzie prowadziło do wzrostu gospodarczego, poprawy dobrobytu, wzrostu poziomu usług 
publicznych. Podczas spotkania przedstawiono wykonawcę zadania – konsorcjum firm Zespół Doradców 
Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. 
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z o.o. Następnie przedstawiono założenia dokumentu, zaprezentowano materiał oraz ideę SMART CITY.
 22 oraz 23 kwietnia 2021 r. odbyła się II Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa „Świat w dobie pandemii i okresie 
post pandemicznym”, organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu za pośrednictwem platformy 
Zoom. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 170 badaczy, reprezentujących blisko 45 ośrodków badawczych. 
Aleksander Bolko, Prezes Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej uczestniczył w wydarzeniu z wystąpieniem na 
temat “Małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie COVID -19. Drugi rok pandemii.”
 Dnia 10 maja 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wystosowała pismo do Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz 
Starosty Kołobrzeskiego w sprawie przedstawionego przez Rząd RP ,,Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności’’, 
a w szczególności jego części dotyczącej planów utworzenia 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), 
realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Kołobrzeska Izba Gospodarcza zwróciła się o 
zgłoszenie chęci współpracy w tym zakresie przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg  do jednostki odpowiedzialnej za 
koordynację działań w zakresie BCU - Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na realizację tego celu planuje się 
przeznaczenie 400 mln EURO.  Branżowe centra umiejętności uzupełnią zatem istniejącą ofertę kształcenia 
zawodowego na poziomie ponadpodstawowym i wyższym Istniejące obecnie centra kształcenia zawodowego oraz 
centra kształcenia ustawicznego oferują bowiem wsparcie wyłącznie dla uczniów w ramach kształcenia zawodowego 
na poziomie ponadpodstawowym oraz kursy zawodowe w ściśle określonym, wąskim zakresie. CKZ i CKU nie będą 
prowadzone przez pracodawców, 
a przez władze lokalne. Ich oferta jest ograniczona do zawodów szkolnictwa branżowego, jednocześnie nie 
specjalizują się one w danej branży. Natomiast BCU będą stanowiły kompleksowe miejsce rozwoju umiejętności nie 
tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale również dla studentów, pracowników branż i innych osób dorosłych, w tym 
osób potrzebujących przekwalifikowania się. Ponadto, będą wsparciem dla nauczycieli i wykładowców. Będą również 
współpracowały 
z ośrodkami badawczymi w celu zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć. Do współpracy w zakresie 
utworzenia branżowych centrów umiejętności zaproszonych będzie co najmniej 120 dziedzin gospodarki. 
Kompleksowy program tworzenia BCU nie byłby możliwy do zrealizowania 
z wykorzystaniem środków polityki spójności z uwagi na konieczność jego skoordynowania na wielu płaszczyznach w 
jednym całościowym rozwiązaniu. Jego realizacja w ramach KPO ściśle wiąże się z potrzebą ożywienia gospodarki 
po kryzysie COVID oraz zapewnienia odporności edukacji poprzez inwestycje w umiejętności.
 Dnia 14 maja 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wystosowała apel do Premiera RP w sprawie utworzenia w 
Kołobrzegu jednej z baz usług dla elektrowni wiatrowych. W oficjalnym planie zagospodarowania polskich obszarów 
morskich zwraca naszą uwagę na obszar 14.E – jedyny teren lokalizacji morskiej energetyki wiatrowej w zachodniej 
części naszego morza terytorialnego. Obszar ten znajduje się 20-25 km na północ od Kołobrzegu. KIG 
zaproponowała aby Kołobrzeg  ze względu na swoje położenie geograficzne oraz potencjał związany z istniejącym u 
nas portem został jedną z ww. baz usług dla elektrowni wiatrowych. obok portu w Łebie oraz Ustce.
 Dnia 14 czerwca 2021 r. odbyła się Kołobrzeska wizyta Nguen Hung, ambasadora Wietnamu w Polsce. Kołobrzeg 
był drugim przystankiem na trasie ambasadora, gdzie przyjęła go m.in Anna Mieczkowska prezydent miasta. 
Kołobrzeska Izba Gospodarcza zaprosiła ambasadora na spotkanie, które odbyło się 
w Hotelu Aquarius. Spotkanie z ambasadorem to kolejny krok do nawiązania oraz potrzymania już istniejącej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Kołobrzegu a tymi w Wietnamie. W analizach dotyczących gospodarki i 
współpracy międzynarodowej Wietnam jest uznawany za jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków do 
rozwoju polskich inwestycji 
i polskiego eksportu. Planowane jest uruchomienie specjalnego rządowego programu skierowanego do polskich 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały związać się interesami gospodarczymi z Wietnamem.
 Dnia 17 czerwca 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza wraz z innymi organizacjami samorządu gospodarczego z 
terenu Pomorza, stojąc na straży interesów przedsiębiorców KIG zwróciła się z apelem do  Mateusza 
Morawieckiego, Premiera RP 
o podjęcie wszelkich działań chroniących społeczeństwo i gospodarkę polską przed kolejnym twardym ‘lockdownem’ 
i obostrzeniami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie i prowadzenie działalności.
 Dnia 1 września 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza, jak co roku, wręczyła nagrody dla  najzdolniejszych 
uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 2020/2021.
Dnia 23 września 2021 r.  Kołobrzeską Izbę Gospodarczą w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inkluzja 
Społeczna Osób z Niepełnosprawnościami organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego reprezentował Aleksander Bolko, Prezes Zarządu KIG. Na zdjęciu z  Panią Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji US dr. hab. prof. US Eweliną Cała-Wacinkiewicz. Konferencja swym merytorycznym zakresem 
obejmowała zagadnienia o charakterze systemowym,, jak i szczegółowym, przynależnie – ze względu na 
interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności – naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, 
socjologicznym czy ekonomicznym. Celem Konferencji była ocena obowiązujących aktów prawnych w zakresie 
inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, jak również próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony 
praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda. 
 Dnia 24 września 2021 r.  w Toruniu odbyło się spotkanie Wietnamskich 
i Polskich firm. Udział w spotkaniu wzięło ponad 30 przedstawicieli różnych branż 
z Wietnamu i Polski. Na ww. spotkaniu z biznesem zorganizowanym przez Ambasadę Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Kołobrzeską Izbę Gospodarczą reprezentował Aleksander Bolko, 
Prezes Zarządu KIG.
 W dniu 5 listopada 2021 r. odbyła się ,,Konferencja  o innowacjach w przemyśle 
i samorządzie’’ w Porcie Jachtowym Marina Solna w Kołobrzegu zorganizowana  przez Platformę Przemysłu 
Przyszłości . Kołobrzeska Izba Gospodarcza podpisała list intencyjny/ deklarację współpracy na rzecz neutralności 
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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)

klimatycznej. Celem deklaracji jest połączenie środowisk gospodarczych oraz otoczenia na rzecz uczestnictwa 
w nowych wyzwaniach  gospodarczych jakimi jest gospodarka wodorowa oraz odnawialne źródła energii na lądzie i 
morzu. Porozumienie zawarte w Kołobrzegu to przejaw odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń i długofalowych 
działań przedsiębiorstw z Zachodniej Polski, które chcą uczestniczyć w procesie przygotowania i wdrażania 
nowoczesnych technologii w zakresie wodoru
 i odnawialnych źródeł energii w kraju. Uczestnicy porozumienia deklarują wsparcie samorządów
 i instytucji rządowych w dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą w zakresie wdrażania gospodarczego strategii na 
rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Sygnatariusze porozumienia deklarują współpracę ze środowiskami akademickimi, 
innowatorów, samorządowych i rządowych na rzecz realizacji działań w Polsce i Europie związanych z wyzwaniami 
technologicznymi przed jakimi jest kraj.
 Dnia 1 października 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza złożyła wniosek 
w ramach konkursu: Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju 
przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim 
w 2021r. ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych w celu zorganizowania konferencji na temat: ,, Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii 
ich rozwój problemy i zagrożenia’’. KIG otrzymała wnioskowane środki w wysokości 10 000,00 zł na organizację ww. 
konferencji planowanej na 10 grudnia 2021 r. Prelegenci dokonali aktualnej analizy sytuacji małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie kołobrzeskim w kontekście sytuacji w kraju z uwzględnieniem kontekstu możliwości ich 
rozwoju. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji mieli okazję na wyminę poglądów, informacji oraz 
doświadczeń w kwestii radzenia sobie z konsekwencjami pandemii w świetle nowych przepisów i regulacji na 
poziomie krajowym i lokalnym. Do udziału w  konferencji zaproszeni zostanali przedstawiciele biznesu z powiatu 
kołobrzeskiego, Koszalina oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
 Dnia 9 grudnia 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej.
W wyniku głosowania Prezesem KIG został wybrany ponownie pan Aleksander Bolko. 
Skład  Zarządu KIG jak następuje:
1. Wacław Łazarczyk, 
2. Cezary Kalinowski,
3. Jackek Sudak,
4. Marian Jagiełka,
5. Andrzej Olichwiruk
6. Aleksandrowi Szwarc
Komisji Rewizyjnej:
1. Małgorzata Przybylska            – Przewodnicząca 
2. Jacek Pawłowski     – Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Kozłowski                  – Członek
Sądu Koleżeńskiego:
1. Jan Wołejszo                                – Przewodniczący    
2. Janusz Drajewicz      – Członek
3. Jerzy Żulicki                    – Członek
 Ponad opisane powyżej działania, Biuro Izby na bieżąco przekazywało drogą 
e-mailową Członkom Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej informacje 
o istotnych wydarzeniach dotyczących m.in. spraw interesujących naszych członków (informacja o sesjach RM, 
szkoleniach i kursach, spotkaniach z parlamentarzystami itp.).

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

100

30
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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)

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

12 marca 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury 
odbyło się wręczenie nagród 26 plebiscytu Sportowej 
Dziesiątki Gazety Kołobrzeskiej. Członkowie 
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej ufundowali w tym roku 
4 nagrody w kategorii: Młodzieżowiec 2020, Sportowy 
Sukces, Sportowa Nadzieja Roku 2020. Wybrano 10 
najlepszych sportowców i trenerów naszego regionu. 
LISTA LAUREATÓW :
SPORTOWA NADZIEJA 2020 Patrycja Guzewicz; 
SPORTOWY SUKCES kat. Sportowa Nadzieja 2020 
Aleksandra Krzesicka; SPORTOWY SUKCES kat. 
Młodzieżowiec 2020 Anna Hrycyk; MŁODZIEŻOWIEC 
2020 Jakub Latkowski. Każdy z młodych sportowców 
otrzymał nagrodę w wysokości 650 zł.
Dnia 1 września 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza, 
jak co roku, wręczyła nagrody dla  najzdolniejszych 
uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok 
szkolny 2020/2021W tym roku wpłynęło łącznie 11 
podań, z których wybrano trzy osoby przyznając im 
nagrody pieniężne: I nagrodę i czek na kwotę 2.000 zł 
otrzymała Oliwia Cichaczewska, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Kołobrzegu. II nagrodę i czek na kwotę 1.200 zł 
otrzymała Aleksandra Walczak, uczennica Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Hotelarskich  w Kołobrzegu III nagroda i 
czek na kwotę 800 zł trafiła do Wiktora Pasternaka, 
ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Kołobrzegu

3 344,90 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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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) 44 134,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 344,90 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) 40 790,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 3 344,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 344,90 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)

3 344,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 180,49 zł

21 399,91 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

5.1. 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) 43 925,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 209,60 zł
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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.

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 Członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej ufundowali w tym roku 4 nagrody w kategorii: 
Młodzieżowiec 2020, Sportowy Sukces, Sportowa Nadzieja Roku 2020. Wybrano 10 najlepszych 
sportowców i trenerów naszego regionu. LISTA LAUREATÓW :
SPORTOWA NADZIEJA 2020 Patrycja Guzewicz; SPORTOWY SUKCES kat. Sportowa Nadzieja 2020 
Aleksandra Krzesicka; SPORTOWY SUKCES kat. Młodzieżowiec 2020 Anna Hrycyk; 
MŁODZIEŻOWIEC 2020 Jakub Latkowski. Każdy z młodych sportowców otrzymał nagrodę w 
wysokości 650 zł.
Dnia 1 września 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza, jak co roku, wręczyła nagrody dla  
najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 2020/2021W tym 
roku wpłynęło łącznie 11 podań, z których wybrano trzy osoby przyznając im nagrody pieniężne: I 
nagrodę i czek na kwotę 2.000 zł otrzymała Oliwia Cichaczewska, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. II nagrodę i czek na kwotę 1.200 zł 
otrzymała Aleksandra Walczak, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich  w Kołobrzegu 
III nagroda i czek na kwotę 800 zł trafiła do Wiktora Pasternaka, ucznia I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

3 344,90 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

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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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

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

16 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 9 841,72 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 841,72 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)

820,14 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

1 300,00 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
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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

Brak

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

organizacji

Aleksander Bolko 
Prezes Zarządu Kołobrzeskiej 

Izby Gospodarczej
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-13

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