Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA "SZANSA" CMENTARNA 18 44-171
PŁAWNIOWICE PŁAWNIOWICE ŚLĄSKIE, KRS 0000003134
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2021 do 31-12-2021
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w dającej się przewidzieć
przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nas działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
a). Sprawozdanie zostało sporządzone wg załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości
b). Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym
c). Zasady amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych: /art. 16a-16m/
- środki o wartości jednostkowej netto 10.000,- amortyzowane jednorazowo zgodnie z art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych i załącznikiem nr 1 do w/w ustawy,
- odpisy amortyzacyjne na podstawie tabeli amortyzacji obejmującej stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych
-należności i zobowiązania wyrażone w złotych wg wartości brutto zgodnie z dokumentami źródłowymi: faktury, rachunki, noty
d). Stowarzyszenie posiada środki finansowe tylko w polskiej walucie i wycenia je według wartości nominalnej
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-03
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

444 585,72

390 682,78

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

444 085,72

390 202,78

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

500,00

480,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

492 055,56

453 239,60

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

492 055,56

453 239,60

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-47 469,84

-62 556,82

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

1 413 276,75

1 240 337,95

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

1 231 093,18

1 346 826,30

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

182 183,57

-106 488,35

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

7 201,50

7 131,65

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

127 512,23

-176 176,82

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

42 458,35

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

176,00

0,00
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Przychody finansowe

1 306,92
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Koszty finansowe

30,21
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Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

171 071,29

-175 192,87
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Podatek dochodowy
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Zysk (strata) netto (M-N)
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-175 192,87
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Aktywa trwałe 6 609,59 zł
- oczyszczalnia ścieków,
- kocioł C.O.
- klimatyzator,
- stacja uzdatniania wody.
2. Aktywa obrotowe: 662 112,93 zł
1. Zapasy 0,00 zł
2. Należności krótkoterminowe 322 003,07 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe 336 369,86 zł
- środki finansowe w kasie 543,49 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 335 826,37 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 740,00 zł
3. Pasywa (razem): 668 722,52 zł
1. Fundusz własny 603 045,86 zł
- fundusz statutowy 607 167,44 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych 171 071,29 zł
- zysk (strata) z roku bieżącego - 175 192,87 zł
2. Zobowiązania i rezerwy 65 676,66 zł
a). zobowiązania krótkoterminowe: 65 676,66 zł
- Dostawcy NZOZ ZLO 35 965,32 zł
- ZUS 21 221,19 zł - PIT-4 4 520,00 zł
- Płace za 12/2021 3 970,15 zł
- podatek CIT 2021 0,00 zł
b). przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) .
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-03

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
1. Łączna kwota przychodów w 2021 roku 1 632 004,73 zł
Struktura przychodów w 2021 roku przedstawiała się następująco:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 390 202,78 zł w tym
- dotacje 153 765,00 zł
- wpłaty 1% 12 799,20 zł
- darowizny Stowarzyszenie 207 208,58 zł
- nawiązki 16 430,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej 1 240 337,95 zł w tym:
- środki z NFZ 1 051 427,95 zł
- nawiązki NZOZ 61 560,00 zł
- przychody od pacjentów indywidualnych 127 250,00 zł
- darowizny NZOZ 100,00 zł
Pozostałe przychody 1 464,00 zł w tym
- składki określone statutem 480,00 zł
- odsetki od lokat 984,00 zł
W 2021 roku uzyskano dotacje na :
1. Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień z następujących źródeł:
a. Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii w Warszawie 41 440,00 zł
b. Miasto Zabrze 12 000,00 zł
Razem 53 440,00 zł
2. Działania z zakresu readaptacji społecznej z następujących źródeł:
a. Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii w Warszawie 22 000,00 zł
b. Miasto Zabrze 12 000,00 zł
c. Miasto Gliwice 42 000,00 zł
d. Województwo Śląskie (ROPS) 24 325,00 zł
Razem 100 325,00 zł
Razem przychody z dotacji wyniosły 153 765,00 zł
Wykorzystano: 153 765,00 zł
Do zwrotu: 0,00 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
1. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem 1 807 197,60 zł
Struktura kosztów w 2021 roku przestawiała się w następujący sposób:
1. Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 453 239,60 w tym:
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- amortyzacja 0,00 zł
- materiały i energia 209 386,02 zł
- wynagrodzenia etatowe i cywilnoprawne, ZUS 5 389,74 zł
- pozostałe koszty 238 463,84 zł
2. Koszty odpłatnej działalności gospodarczej 1 346 826,30 zł w tym:
- amortyzacja 2 637,12 zł
- materiały i energia 256 833,40 zł
- usługi obce 566 432,65 zł
- wynagrodzenia etatowe i cywilnoprawne, ZUS 507 049,08 zł
- pozostałe koszty 13 874,05 zł
3. Koszty ogólnego zarządu 7 131,65 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł
5. Koszty finansowe 0,05 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia jest podmiotem leczniczym, prowadzącym swoją działalność lecznicą w ramach
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w
ramach którego udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zakresu całodobowej, stacjonarnej
terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Działalność lecznicza prowadzona jest w oparciu o kontrakt NFZ
oraz wpłaty od indywidualnych pacjentów. Nadwyżka przychodów nad kosztami ze środków uzyskanych z kontraktu NFZ oraz wpłat od
indywidualnych pacjentów przeznaczona jest na fundusz statutowy. Wartość funduszu statutowego na dzień 31.12.2020 roku to 472 382,40 zł.
W roku 2021 wartość funduszu zwiększyła do wysokości 607 167,44 zł.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Od 3 listopada 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Na mocy art. 27d Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano wpłat na konto Stowarzyszenia Szansa:
- w 2005 r. 4 518,44 zł
- w 2006 r. 7 834,11 zł
- w 2007 r. 9 305,54 zł
- w 2008 r. 13 084,50 zł
- w 2009 r. 16 152,00 zł
- w 2010 r. 12 820,95 zł
- w 2011 r. 16 539,83 zł
- w 2012 r. 12 480,80 zł
- w 2013 r. 12 504,78 zł
- w 2014 r. 9 311,20 zł
- w 2015 r. 10 150,80 zł
- w 2016 r. 11 186,10 zł
- w 2017 r. 10 661,50 zł
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- w 2018 r. 7 266,20 zł
- w 2019 r. 15 796,30 zł
- w 2020 r. 12 082,60 zł
w 2021 r 12 799,20 zł
Razem 194 494,85 zł
Wydatkowano z tej kwoty:
- w 2005 r. 481,30 zł
- w 2006 r. 9 393,58 zł
- w 2007 r. 5 095,69 zł
- w 2008 r. 19 722,02 zł
- w 2010 r. 5 508,44 zł
- w 2011 r. 21 443,68 zł
- w 2012 r. 22 517,64 zł
- w 2013 r. 10 982,12 zł
- w 2014 r. 9 512,26 zł
- w 2015 r. 10 148,91 zł
- w 2016 r. 11 186,10 zł
- w 2017 r. 10 400,50 zł
- w 2018 r. 14 411,05 zł
- w 2019 r. 13 286,43 zł
- w 2020 r. 3 870,55 zł
- w 2021 r. 25 936,35 zł
Razem 193 896,35 zł
Stan na 31.12.2021 r.: 598,50 zł
W 2021 r kwotę 25 936,35 zł. ze środków pozyskanych z 1% na OPP wydano na:
- pokrycie czynszu w mieszkaniach readaptacyjnych
– kwota 21 650,00 zł,
- organizację obozu – kwota 4 286,35 zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie dotyczy
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/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/WZKDK:/ZKt//dZt'K^dz>hz/Η^E^Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina RUDZINIEC

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_>^</

Powiat GLIWICKI

Ulica CMENTARNA

Nr domu 18

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđWBtE/Kt/

Kod pocztowy 44-171

WŽĐǌƚĂWBtE/Kt/

Nr telefonu 32-230-32-47

Nr faksu 32-230-32-47

E-mail jerzysto@interia.pl

Strona www WWW.nzozszansa.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2001-10-25

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2004-11-03

5. Numer REGON

27666459400000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

6. Numer KRS

0000003134

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Krzysztof Czekaj

prezes

TAK

:ĞƌǌǇ^ƚŽďŝŷƐŬŝ

wiceprezes

TAK

Zofia Milka

sekretarz

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Beata Ornatowska

ƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

ŽŐĚĂŶWĞđ

ĐǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

WƌǌĞŵǇƐųĂǁ>ĞƑŶǇĐǌǇŬ

ĐǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1ͿƉŽŵŽĐƐŽĐũĂůŶĂŝƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĂĚůĂŽƐſďŝƌŽĚǌŝŶďħĚČĐǇĐŚǁƚƌƵĚŶĞũ
ƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũ͕ǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĞŵ͕ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚ͕
ďĞǌĚŽŵŶǇĐŚ͕ŶĂƌĂǏŽŶǇĐŚŶĂŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐũħŝǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞŽƌĂǌ
wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
2) ochrona i promocja zdrowia
3ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŝƌĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ǁƚǇŵƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚƉŽ
ǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞũƚĞƌĂƉŝŝ͕ďǇųǇĐŚǁŝħǍŶŝſǁŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐǇĐŚǌĂŬųĂĚǇŬĂƌŶĞŽƌĂǌ
ŽƐſď͕ŬƚſƌĞĂŬƚƵĂůŶŝĞƉƌǌĞďǇǁĂũČǁǌĂŬųĂĚĂĐŚŬĂƌŶǇĐŚ͘
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie w
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵĂďƐƚǇŶĞŶĐŬŝŵ
5ͿƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵŝƉĂƚŽůŽŐŝŽŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ
6ͿƐǌŬŽůĞŶŝĞǌĂǁŽĚŽǁĞŽƐſďŝƐųƵǏďǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƉŽŵŽĐČƐƉŽųĞĐǌŶČ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũČŝƚĞƌĂƉŝČ͘

1ͿƚǁŽƌǌĞŶŝĞƉůĂĐſǁĞŬŝƉƌŽŐƌĂŵſǁƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇĐŚƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶČ
ƌĞĂůŝǌĂĐũħƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵ͕ŬƚſƌĞũĞũƉŽƚƌǌĞďƵũČ͕ďƵĚŽǁĂŶŝĞǌĞƐƉŽųſǁŝ
szkolenie kadr tych placówek.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji 2ͿƚǁŽƌǌĞŶŝĞ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƉůĂĐſǁĞŬůĞĐǌĞŶŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ͕ǁ
ƚǇŵEKĂŬųĂĚƵ>ĞĐǌŶŝĐƚǁĂKĚǁǇŬŽǁĞŐŽͣSzansa͟ǁWųĂǁŶŝŽǁŝĐĂĐŚ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 3ͿƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħ͕ƚĞƌĂƉŝħ͕ƌĞƐŽĐũĂůŝǌĂĐũħ͕ƌĞĂĚĂƉƚĂĐũħƐƉŽųĞĐǌŶČ͕ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũħ
ǌĂǁŽĚŽǁČǁŽďĞĐŐƌƵƉŝŽƐſď͕ŬƚſƌĞƉŽƚƌǌĞďƵũČƉŽŵŽĐǇ
podstawie statutu organizacji)
3ͿƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽŐƌĂŵſǁǁƐƉĂƌĐŝĂƐŽĐũĂůŶĞŐŽŝ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽĚůĂŽƐſďƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚƉŽǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞũƚĞƌĂƉŝŝ
6ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝŽƌĂǌ
ƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝŝƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂŝǁƐƉſųƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂ
7) rozwijanie i propagowanie profesjonalnych metod psychoterapii
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂŝǁƐƉſųƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂ
8ͿƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽŐƌĂŵſǁƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
9ͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝŵƉƌĞǌ͕ǌĂǁŽĚſǁƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚƐƉŽƌƚ͕ƚƵƌǇƐƚǇŬħŝ
ǌĚƌŽǁǇƐƚǇůǏǇĐŝĂ͘
10ͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŽƐŽďĂŵŝŝŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŬƌĂũŽǁǇŵŝŽƌĂǌǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇŵŝǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǁǇŵŝĂŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝŝ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂŝǁƐƉſųƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂ
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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'ųſǁŶĞĐĞůĞŶĂƐǌǇĐŚĚǌŝĂųĂŷǁ2021 roku to :
1͘>ĞĐǌĞŶŝĞŽƐſďƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚƐƵďƐƚĂŶĐũŝƉƐǇĐŚŽĂŬƚǇǁŶǇĐŚ
2͘^ƉŽųĞĐǌŶĂƌĞĂĚĂƉƚĂĐũĂƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶ3.
WƌŽĨŝůĂŬƚǇŬĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
Ad 1͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞWƌŽŵŽĐũŝĚƌŽǁŝĂŝdƌǌĞǍǁĞŐŽ^ƚǇůƵǇĐŝĂͣSzansa͟ũĞƐƚƉŽĚŵŝŽƚĞŵůĞĐǌŶŝĐǌǇŵ͘hĚǌŝĞůĂŵǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷ
ǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚǁƌŽĚǌĂũƵŽƉŝĞŬĂƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇĐǌŶĂŝůĞĐǌĞŶŝĞƵǌĂůĞǏŶŝĞŷǌǌĂŬƌĞƐƵĐĂųŽĚŽďŽǁĞũ͕ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞũƚĞƌĂƉŝŝŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚůĂ
ŽƐſďƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚƐƵďƐƚĂŶĐũŝƉƐǇĐŚŽĂŬƚǇǁŶǇĐŚ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬŽŶƚƌĂŬƚƵǌE&͕ǁũĞĚŶŽƐƚĐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞũƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͗
EKĂŬųĂĚǌŝĞ>ĞĐǌŶŝĐƚǁĂKĚǁǇŬŽǁĞŐŽͣSzansa͟ǁWųĂǁŶŝŽǁŝĐĂĐŚ͘t2021ƌŽŬƵƵĚǌŝĞůŝůŝƑŵǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷ144 osobom.
Ad 2. Od roku 2001 realizujemy ͣWƌŽŐƌĂŵƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͟
ĞŶĞĨŝĐũĂŶƚĂŵŝƉƌŽŐƌĂŵƵƐČďǇůŝƉĂĐũĞŶĐŝ͕ŽƐŽďǇƵǌĂůĞǏŶŝŽŶĞŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁƉŽƵŬŽŷĐǌŽŶĞũƉŽǌǇƚǇǁŶŝĞƚĞƌĂƉŝŝǁŽƑƌŽĚŬƵ
ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵ͘ǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŵĂũČǌĂǌĂĚĂŶŝĞǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƉƌŽĐĞƐƵŝĐŚƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ƉŽƉƌǌĞǌƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČ͕ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũħǌĂǁŽĚŽǁČ͕ŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂĐŚƌŽŶŝŽŶĞ͕ĂĐŽǌĂƚǇŵŝĚǌŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐũŝ͕
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͕ǁƚǇŵďĞǌƌŽďŽĐŝƵ͕ďĞǌĚŽŵŶŽƑĐŝŝƉŽǁƌŽƚŽǁŝĚŽŶĂųŽŐƵ͘ǌŝħŬŝƵĚǌŝĂųŽǁŝǁƉƌŽŐƌĂŵŝĞƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũũĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇǌǁŝħŬƐǌĂũČƐǁŽũĞǌĚŽůŶŽƑĐŝĚŽƵƚƌǌǇŵĂŶŝĂĂďƐƚǇŶĞŶĐũŝŶĂƌŬŽƚǇĐǌŶĞũŝĂůŬŽŚŽůŽǁĞũ͕ĚŽƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂ
ŶĂƵŬŝƐǌŬŽůŶĞũ͕ĚŽǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕ĂǁŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũŝĚŽŬŽŶƐƚƌƵŬƚǇǁŶĞŐŽŝďĂƌĚǌŝĞũƐŬƵƚĞĐǌŶĞŐŽƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂƐŝħǁƌſǏŶǇĐŚƌŽůĂĐŚ
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘tƚƌĂŬĐŝĞƚƌǁĂŶŝĂƉƌŽŐƌĂŵƵũĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇŶĂďǇǁĂũČƌſǏŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚǇǁŶĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ͕ǁǌŵĂĐŶŝĂũČƐǁŽũČ
ƐĂŵŽŽĐĞŶħŝĂďƐƚǇŶĞŶĐũħ͕ŬŽŷĐǌČŬƵƌƐǇǌĂǁŽĚŽǁĞ͕ƉŽĚĞũŵƵũČƉƌĂĐħǌĂǁŽĚŽǁČ͕ŶŝĞŬƚſƌǌǇǌŶŝĐŚŶĂƵŬħƐǌŬŽůŶČ͘ĂƌĚǌŽǁĂǏŶĞ
ũĞƐƚƚĂŬǏĞƚŽ͕ǏĞĚǌŝħŬŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĐǌĂƐŽǁĞŐŽ͕ďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂǁŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂĐŚƌĞĂĚĂƉƚĂĐǇũŶǇĐŚ͕ŶŝĞŵƵƐǌČǁƌĂĐĂđĚŽ
ƐǁŽŝĐŚĚĂǁŶǇĐŚƉĂƚŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽƌĂǌŵŝĞũƐĐǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ͘tƌŽŬƵ2021ǁƉƌŽŐƌĂŵŝĞƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ46 osób
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚƵƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚĂďƐƚǇŶĞŶĐũħ͘
Ad 3͘tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞũƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇƉƌŽŐƌĂŵͣWƌĂĐŽǁŶŝĂWƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝhǌĂůĞǏŶŝĞŷ͟ǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƚŽŽĨĞƌƚĂƐŬŝĞƌŽǁĂŶĂĚŽŵųŽĚǌŝĞǏǇĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚƵũČĐĞũǌŶĂƌŬŽƚǇŬĂŵŝůƵďƉŝũČĐĞũĂůŬŽŚŽů͕ŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶŝďůŝƐŬŝĐŚŽƌĂǌĚŽŵųŽĚǌŝĞǏǇǏǇũČĐĞũǁƌŽĚǌŝŶĂĐŚǌƉƌŽďůĞŵĞŵĂůŬŽŚŽůŽǁǇŵ͘WŽĚƐƚĂǁŽǁǇŵĐĞůĞŵŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝũĞƐƚ
ǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĞƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵŝƐǌŬŽĚŽŵ͕ƉƌǌĞǌŶŝĞƉŽǁŽĚŽǁĂŶǇŵŽƌĂǌǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞĐǌǇŶŶŝŬſǁĐŚƌŽŶŝČĐǇĐŚƉƌǌĞĚ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĞŵƚĂŬŝĐŚũĂŬƐŝůŶĞ͕ĚŽďƌĞǁŝħǌŝǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘
W roku 2021ĐĞůĞƚĞƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇƉŽƉƌǌĞǌ͗ƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽƌŽĚǌŝŶŶĞŝƚĞƌĂƉŝħǁƌĂŵĂĐŚĚǇǏƵƌſǁ͖ŐƌƵƉħǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚƵũČĐĞũǌŶĂƌŬŽƚǇŬĂŵŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵƚĞƌĂƉŝŝE/^ƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇĚŽƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬſǁŬŽŶŽƉŝ͕ƐƵƉĞƌǁŝǌũħƌĞĂůŝǌĂƚŽƌſǁ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ƉƌŽŐƌĂŵǇƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞǁƐǌŬŽųĂĐŚ;EŽĞͿŽƌĂǌǁĂƌƐǌƚĂƚǇƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚ
programu ͣ^ǌŬŽųĂĚůĂZŽĚǌŝĐſǁŝtǇĐŚŽǁĂǁĐſǁ͘͟ŐŽĚŶŝĞǌǌĂųŽǏŽŶǇŵŝĐĞůĂŵŝƵĚǌŝĞůĂůŝƑŵǇǌŐųĂƐǌĂũČĐǇŵƐŝħĚŽŶĂƐŽƐŽďŽŵ
ǁƐƉĂƌĐŝĂƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽ͕ƉŽƌĂĚ͕ƉŽĚĞũŵŽǁĂůŝƑŵǇͲƚĂŵŐĚǌŝĞƚŽďǇųŽŵŽǏůŝǁĞͲƉƌĂĐħƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶČŝĚǌŝĂųĂŶŝĂŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞ
interwencji kryzysowej.
W roku 2021ǌŶĂƐǌĞũŽĨĞƌƚǇƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞũƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽųČĐǌŶŝĞ2051 osób.
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

2241

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja

nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03

3

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵŝ
ƉĂƚŽůŽŐŝŽŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ZĞĂĚĂƉƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂͲKĚ2001 r. realizujemy
ͣWƌŽŐƌĂŵƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂ
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͟
ĞŶĞĨŝĐũĂŶƚĂŵŝƉƌŽŐƌĂŵƵƐČďǇůŝƉĂĐũĞŶĐŝ͕ŽƐŽďǇ
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶĞŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁƉŽƵŬŽŷĐǌŽŶĞũ
ƉŽǌǇƚǇǁŶŝĞƚĞƌĂƉŝŝǁŽƑƌŽĚŬƵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵ͘
ǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŵĂũČ
za zadanie wspieranie procesu ich readaptacji
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƉŽƉƌǌĞǌƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČ͕
ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũħǌĂǁŽĚŽǁČ͕ŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂĐŚƌŽŶŝŽŶĞ͕Ă
ĐŽǌĂƚǇŵŝĚǌŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐũŝ͕
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͕ǁƚǇŵďĞǌƌŽďŽĐŝƵ͕
ďĞǌĚŽŵŶŽƑĐŝŝƉŽǁƌŽƚŽǁŝĚŽŶĂųŽŐƵ͘ǌŝħŬŝ
ƵĚǌŝĂųŽǁŝǁƉƌŽŐƌĂŵŝĞƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ũĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇǌǁŝħŬƐǌĂũČƐǁŽũĞǌĚŽůŶŽƑĐŝĚŽ
94.99 Z
utrzymania abstynencji narkotycznej i
alkoholowej, do podejmowania nauki szkolnej,
do zatrudnienia, a w konsekwencji do
konstruktywnego i bardziej skutecznego
ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂƐŝħǁƌſǏŶǇĐŚƌŽůĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
ǌŝĂųĂůŶŽƑđƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĂͲƌĞĂůŝǌƵũĞŵǇƉƌŽŐƌĂŵ
ͣWƌĂĐŽǁŶŝĂWƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝhǌĂůĞǏŶŝĞŷ͟ǌŝĂųĂůŶŽƑđ
profilaktyczna Stowarzyszenia to oferta
ƐŬŝĞƌŽǁĂŶĂĚŽŵųŽĚǌŝĞǏǇĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚƵũČĐĞũǌ
ŶĂƌŬŽƚǇŬĂŵŝůƵďƉŝũČĐĞũĂůŬŽŚŽů͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶŝ
ďůŝƐŬŝĐŚŽƌĂǌĚŽŵųŽĚǌŝĞǏǇǏǇũČĐĞũǁƌŽĚǌŝŶĂĐŚǌ
problemem alkoholowym. Podstawowym celem
ŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝũĞƐƚǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĞ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵŝƐǌŬŽĚŽŵ͕ƉƌǌĞǌŶŝĞ
powodowanym

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

Ϯϱϵϯϲ͕ϯϱǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03
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5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
1͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƵĚǌŝĞůĂƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚǁƌŽĚǌĂũƵŽƉŝĞŬĂƉƐǇĐŚŝĂƚƌǇĐǌŶĂŝůĞĐǌĞŶŝĞ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŷǌǌĂŬƌĞƐƵĐĂųŽĚŽďŽǁĞũ͕ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞũƚĞƌĂƉŝŝŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚůĂŽƐſďƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚ
od substancji psychoaktywnych.
2͘tͬǁƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƐČƉŽƉƌǌĞǌ͗
1ͿWƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝħƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂŝǁƐƉſųƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂ
2) Psychiatryczne i psychologiczne badania diagnostyczne
3ͿĂųŽĚŽďŽǁČŽƉŝĞŬħŶĂĚƉĂĐũĞŶƚĂŵŝ
4Ϳ^ƉŽųĞĐǌŶŽƑđƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶČ
5ͿĂũħĐŝĂƉƐǇĐŚŽĞĚƵŬĂĐǇũŶĞ
6ͿĂũħĐŝĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞ
7ͿWƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝħ;ƚĞƌĂƉŝĂƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĂͿŐƌƵƉŽǁČ͕ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶČŝƌŽĚǌŝŶŶČ͘

1

86.10 Z
3͘ŽǌĂĚĂŷ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂͣSzansa͟ǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚŶĂůĞǏǇƚĂŬǏĞ

1) Realizacja programów postrehabilitacyjnych
2ͿKƌǌĞŬĂŶŝĞŽĐǌĂƐŽǁĞũŶŝĞǌĚŽůŶŽƑĐŝĚŽƉƌĂĐǇ͘
3ͿWƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ
4͘_ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵĚǌŝĞůĂŶĞƐČǁƐŝĞĚǌŝďŝĞǌĂŬųĂĚƵůĞĐǌŶŝĐǌĞŐŽEK>KͣSzansa͟w
WųĂǁŶŝŽǁŝĐĂĐŚ͕Ƶů͘ŵĞŶƚĂƌŶĂ18.
5. ZLO ͣSzansa͟ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇũĞƐƚĚůĂŬŽďŝĞƚŝŵħǏĐǌǇǌŶƉŽǁǇǏĞũ18ƌŽŬƵǏǇĐŝĂ͘
6͘ĂŬųĂĚŵŽǏĞƵĚǌŝĞůĂđƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚŽĚƉųĂƚŶŝĞ͕ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝǌĂĐǌħƑĐŝŽǁČ
ŽĚƉųĂƚŶŽƑĐŝČ͘
7͘_ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǌĚƌŽǁŽƚŶĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƐČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞǁƌĂŵĂĐŚŬŽŶƚƌĂŬƚƵǌE&ŽƌĂǌ
ŬŽŵĞƌĐǇũŶŝĞǁƌĂŵĂĐŚŽƑƌŽĚŬĂƚĞƌĂƉŝŝŬƌſƚŬŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞũ͘
///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϭϲϯϮϬϬϰ͕ϳϯǌų
ϯϵϬϮϬϮ͕ϳϴǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϮϰϬϯϯϳ͕ϵϱǌų

d) przychody finansowe

ϵϴϰ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϰϴϬ͕ϬϬǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
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ϭϮϳϵϵ͕ϮϬǌų
ϭϱϯϳϲϱ͕ϬϬǌų
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Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϲϯϰϰϬ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϵϬϯϮϱ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϰϰϴϬϮϲ͕ϱϯǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϰϴϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϬϳϮϬϴ͕ϱϴǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϭϮϰϬϯϯϳ͕ϵϱǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϳϰϭϰ͕ϬϬǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego
ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų
Ϯϱϵϯϲ͕ϯϱǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϴϬϳϭϵϳ͕ϲϬǌų

Ϯϱϵϯϲ͕ϯϱǌų

ϰϱϯϮϯϵ͕ϲϬǌų

Ϯϱϵϯϲ͕ϯϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϯϰϲϴϮϲ͕ϯϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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e) koszty administracyjne

ϳϭϯϭ͕ϲϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕Ϭϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϲϯϬϯϲ͕ϴϮǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ͲϭϬϲϰϴϴ͕ϯϱǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03

9 osób

7

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

6,25 etatów

13 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
18 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

1DáąF]QąNZRWĊZ\QDJURG]HĔVNáDGDMąVLĊQDVWĊSXMąFH
wynagrodzenia :
1.Pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej
6WRZDU]\V]HQLD=DNáDG]LH/HF]QLFWZD2GZ\NRZHJR
µSzansa´XG]LHODMąF\FKĞZLDGF]HĔ]GURZRWQ\FKZUDPDFK
NRQWUDNWX]1)=RUD]ĞZLDGF]HĔRGSáDWQ\FK±zatrudnieni
QDSRGVWDZLHXPyZRSUDFĊLF\ZLOQRSUDZQ\FK
25HDOL]DWRUyZ]DGDĔNWyU]\SRELHUDOLZ\QDJURG]HQLD]D
Z\NRQ\ZDQLHG]LDáDĔ]GRWDFMLSR]\VNDQ\FK]EXGĪHWX
SDĔVWZDRUD]VDPRU]ąGyZQDG]LDáDQLD]ZLą]DQH]
UHDGDSWDFMąVSRáHF]QąRUD]SURILODNW\NąX]DOHĪQLHĔXPRZ\
cywilnoprawne.
3&]áRQNRZLH=DU]ąGXRUD].RPLVML5HZL]\MQHM]D
G]LDáDOQRĞüZW\FKRUJDQDFKQLHSRELHUDMąĪDGQHJR
wynagrodzenia.

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03
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Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 Program readaptacji
ZĞĂĚĂƉƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŽƐſď
Miasto Gliwice
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂŽƐſď
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁ
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ ƉŽǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞũƚĞƌĂƉŝŝǁ
ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵŽƑƌŽĚŬƵůĞĐǌĞŶŝĂ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐǌĂŶƐƚǇĐŚŽƐſď
na utrzymanie abstynencji,
ƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƌĂǌ
ŝŶŶǇĐŚƌſůƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũħǌĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĞŵ

ϰϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 Program readaptacji
ZĞĂĚĂƉƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŽƐſď
Miasto Zabrze
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂŽƐſď
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁ
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ ƉŽǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞũƚĞƌĂƉŝŝǁ
ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵŽƑƌŽĚŬƵůĞĐǌĞŶŝĂ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐǌĂŶƐƚǇĐŚŽƐſď
na utrzymanie abstynencji,
ƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƌĂǌ
ŝŶŶǇĐŚƌſůƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũħǌĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĞŵ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

3 Program readaptacji
:ĂŬǁǇǏĞũʹobóz terapeutyczny tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_ůČƐŬŝĞ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂŽƐſď
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ

ϭϱϵϮϱ͕ϬϬǌų

4 Przygotowanie spektaklu
teatralnego przez
uczestników programu
ƌĞĂĚĂƉƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ

:ĂŬǁǇǏĞũʹprzygotowanie
spektaklu teatralnego przez
uczestników programu
readaptacyjnego

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_ůČƐŬŝĞ

ϳϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 Prowadzenie stacjonarnego
ŽƑƌŽĚŬĂůĞĐǌĞŶŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
ƉŽĚŶĂǌǁČʹͣEKĂŬųĂĚ
Lecznictwa Odwykowego
SZANSA

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

ƵĚǌŝĞůĂŶŝĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷ
zdrowotnych w rodzaju opieka
psychiatryczna i leczenie
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŷǌǌĂŬƌĞƐƵ
ĐĂųŽĚŽďŽǁĞũ͕ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞũ
terapii i rehabilitacji dla osób
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚƐƵďƐƚĂŶĐũŝ
psychoaktywnych

_ůČƐŬŝKĚĚǌŝĂųE&

Kwota
ϭϬϱϭϰϮϳ͕ϵϱǌų

2 Program readaptacji
ZĞĂĚĂƉƚĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŽƐſď
<ƌĂũŽǁĞŝƵƌŽƐ͘WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂŽƐſď
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁ Narkomanii
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ ƉŽǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞũƚĞƌĂƉŝŝǁ
ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵŽƑƌŽĚŬƵůĞĐǌĞŶŝĂ
ƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐǌĂŶƐƚǇĐŚŽƐſď
na utrzymanie abstynencji,
ƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƌĂǌ
ŝŶŶǇĐŚƌſůƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũħǌĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĞŵ

ϮϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

3 Pracownia profilaktyki
SZANSA ͟Programy wsparcia
ĚůĂƌŽĚǌŝŶŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
ŶĂƌŬŽŵĂŶŝČŽƌĂǌ
ƵǏǇǁĂũČĐǇĐŚŶĂƌŬŽƚǇŬſǁ͟

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

Pomoc psychologiczna w
<ƌĂũŽǁĞŝƵƌŽƐ͘WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ƉƌǌĞǌǁǇĐŝħǏĂŶŝƵŬƌǇǌǇƐƵƌŽĚǌŝŶǇ Narkomanii
ǌǁŝČǌĂŶĞŐŽǌƐŝħŐĂŶŝĞŵƉƌǌĞǌ
ŵųŽĚǌŝĞǏƉŽŶĂƌŬŽƚǇŬŝ͕
skierowana do rodzin oraz
bliskich.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-08-03
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4 Pracownia profilaktyki
SZANSA ʹͣProgramy terapii
kierowane do osób
ƵǏǇǁĂũČĐǇĐŚƐǌŬŽĚůŝǁŝĞŝ
ƵǌĂůĞǏŶŝŽŶǇĐŚŽĚŬŽŶŽƉŝ

ĞůĞŵŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷũĞƐƚ
<ƌĂũŽǁĞŝƵƌŽƐ͘WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ochrona zdrowia poprzez
Narkomanii
zachowywanie abstynencji od
przetworów konopi lub
ŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĞŝĐŚƵǏǇǁĂŶŝĂƵϭϱ
odbiorców programu,
ƉƌŽďůĞŵŽǁǇĐŚƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬſǁ
przetworów konopi z terenu
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂƑůČƐŬŝĞŐŽ͘

ϮϲϰϰϬ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

-HU]\6WRELĔVNLZLFHSUH]HV
05.07.2022
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2022-08-03

12

