
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica MALCZEWSKIEGO 
"DOM MARYNARZA"

Nr domu 10 Nr lokalu 12

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-616 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 510144121

Nr faksu E-mail saie.szczecin@gmail.com Strona www http://saie.of.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-06-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81253689300000 6. Numer KRS 0000131609

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

Wanda Żychniewicz prezes TAK

Romualda Kotkowska v-ce prezes, sekretarz TAK

Halina Rzeszowska v-ce prezes TAK

Beata Król v-ce prezes TAK

Ewa Rutkowska skarbnik 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

STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

KIERUNKI    DZIAŁAŃ  ARTYSTYCZNYCH
Aktywność SAIE  jest bardzo szeroka i obejmowała dotąd m.in.:
• wystawiennictwo w kraju i w Niemczech ( Berlin, Luckow, Strasburg, Penkun, Ueckermmünde, Schwedt, Lübeck, 
Bergen);
• współpracę z galeriami : Galerią Sparkasse w Strasburgu ( od roku 2010 – jedna wystawa rocznie); Galerią w 
Luckow ( jedna wystawa rocznie w okresie letnim); Galerią Na Kole         w Berlinie ( dwie wystawy rocznie);
 • wystawę SAIE w Galerii Am Kietz w Schwedt oraz wspólną wystawę z artystami niemieckimi na Zamku Książąt 
Pomorskich, zatytułowaną Bez Granic;
• Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Morzyczynie dla artystów plastyków i muzyków,  artystów ze 
stowarzyszenia SAIE jak też i gości zaproszonych. Prowadzone są także warsztaty dla  dla dzieci i młodzieży – 
corocznie w latach 2003-2017 , dofinansowywane przez Gminę Kobylanka, Fundację Polsko – Niemiecką / przez 
trzy lata /, przez OSIR i Prezydenta Miasta Stargard, Starostwo Stargardzkie; łącznie przeprowadzono w 
Morzyczynie 15 warsztatów oraz  przez dwa lata  w Stargardzie
• Plenery prywatne i sponsorowane.
• Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Lubniewice 2015 – sfinansowany przez STILON;
• Plener Zimowy w Krzynkach – sfinansowany przez prywatnych sponsorów (2007);
• wiosenne i jesienne plenery w Wisełce – w latach 2009 – 2014;
• jesienny plener w Wisełce 2015, 2017,oraz wiosenny w 2018
• jesienny plener w Dziwnowie w 2018
• działalność na rzecz osób chorych na raka – w  poprzednich latach dla dzieci w klinice przy Unii Lubelskiej i w 
Wojewódzkim Szpitalu przy ul. Arkońskiej, od roku 20  w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. 
Strzałkowskiej – obejmującą prowadzenie zajęć plastycznych dla małych pacjentów;
    • wykonanie autorskich malowideł ściennych dla Oddziału Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy 
ul. Arkońskiej według projektu naszej malarski Wiesławy Burnat;
    • włączenie się w Święto Organizacji Pozarządowych Pod Platanami: w r. 2015 zorganizowano  malowanie w 
plenerze dla dzieci; w 2016 wzięliśmy udział w imprezie Związku Literatów Polskich na Różance z wystawą o 
Szczecinie i malowaniem w plenerze;
    • prowadzenie Dużej Galerii Centrum w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii ( od roku 2014);
    • prowadzenie Małej Galerii Centrum /Administracja/ ( od roku 2015);
    • udział w wystawach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wolinie 
    • Wystawa w ZUT Szczecin w Galerii Suplement, w 2018
    • 13. Europejska Noc Muzeów w Szczecinie 
    •  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin Wystawa "Pola i łąki"
 Warto podkreślić, że działania są nie tylko  na rzecz  rozwoju własnego, naszych artystycznych pasji ale staramy się 
zarażać nimi naszych odbiorów w szeroko pojętej aktywności na rzecz społeczeństwa lokalnego. Promujemy miasto 
Szczecin, całe województwo i uroki ziemi szczecińskiej podejmując tematykę związaną z jej walorami turystycznymi, 
zabytkami, historią. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy mające na celu propagowanie sztuki, odkrywanie jej 
walorów terapeutycznych, sięganie po inspiracje środowiskowe i łączenie różnych dziedzin sztuki. Szczególny nacisk 
kładziemy na współpracę, wymianę doświadczeń kulturowych i społecznych , tworzenie możliwości uczestnictwa 
naszym członkom w kształtowaniu i rozwoju kultury artystycznej miasta i regionu – w kraju i poza jego granicami. 
W roku 2017 stowarzyszenie SAIE obchodziło rocznicę XV- lecia pod   Patronatem nad obchodami  Prezydenta 
Miasta Szczecina. SAIE otrzymało także na tą okolicznośś Maly Grant  w celu celu wydania katalogu . Obchody 
rozpoczęto wystawą zbiorową  w Zamku Książąt Pomorskich pt: "Horyzonty Czasu". Następnie odbyły się 2 wystawy 
w Niemczech  :  w Muzeum w Penkun oraz wystawa w Galerii Kscioła w Luckow gdzie były pokazane pejzaże 
Szczecina . Obchody zakończyliśmy wystawą w Książnicy Pomorskiej pod tytułem Horyzonty CZASU.
W roku 2018 odbyły się XVI Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne "Nad Miedwiem".
W Morzyczynie w sierpniu gościli malarze i muzycy którzy poprowadzili warsztaty dla dzieci / jak co roku/ a warsztaty 
zakończyły się wystawą , koncertem.

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

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii  indywidualne i 
zbiorowe, koncerty, warsztaty artystyczne : malarskie i 
muzyczne oraz taneczne, plenery malarskie i 
fotograficzne. Wystawy malarskie, fotograficzne w 
Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym w 
Szczecinie, w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technicznego, W Miejskim Ośrodku 
Kultury w Policach, 13. Europejska Noc Muzeów w 
Szczecinie 
Szczecin. Miasto, morze i Miłość. Dla Niepodległej, 
Prezentacja Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI 

Przegląd twórczości Stowarzyszenia Artystycznego 
Integracji Europejskiej SAIE, III Szczecińska Wiosna Poezji 
- Związek Literatów Polskich 
Koncert Muzyczno-Poetycki 
W programie m. in. przegląd twórczości malarskiej 
Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej 
SAIE

403,70 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 

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

68000

0
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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) 5 113,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 113,70 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) 0,00 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 403,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 403,70 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)

1 824,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 569,36 zł

0,00 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 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) 4 393,85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 719,85 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

1.2. 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

0 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

1 Działania statutowe (przewóz obrazów, plakaty) 403,70 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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74 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 
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)

0 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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

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

Organizujemy od 6 lat wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby w Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym w Szczecinie. Działalność ta jest elementem wspierającym terapię onkologiczną.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wanda Żychniewicz Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-03
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