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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego 

 
za rok 2014 

 

 

√ Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

√ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

√ We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X; 

√ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania 
(wypełnia MPiPS) 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji "TEEN CHALLENGE"  CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA  

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe 

Kraj Województwo Powiat 

POLSKA POMORSKIE BYTOWSKI 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

TRZEBIELINO - 11 - 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

BROCZYNA 77-203 DRETYŃ 59 857 87 79 

Nr faksu E-mail Strona www 

59 857 02 64 
biuromisji@teenchall

enge.pl 
www.teenchallenge.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

28.02.2003 

 

4. Data uzyskania statusu organizacji 

pożytku publicznego 

 

28.09.2004 

 

 

5. Numer REGON 770682701 6. Numer KRS 

 

 

 

 

0000152376 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej  przez  poszczególnych członków organu 

zarządzającego) 

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO  Zbigniew Urbaniak 

WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO Waldemar Winter 

CZŁONEK  ZARZĄDU GŁÓWNEGO Ewa Urbaniak 

SEKRETARZ ZARZADU GŁÓWNEGO Alina Czechowska 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 

organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej  przez  poszczególnych członków organu 

kontroli lub nadzoru) 

Robert Grzelak 

Mariola Bychowska 

Jan Kwiatkowski 

      

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1. zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom 

społecznym, 

2. wypracowanie skutecznych metod zwalczania i 

zapobiegania wykluczeniom społecznym, 

3. pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, 

starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym 

matkom, bezdomnym i potrzebującym oraz chorym, 

4. ułatwianie powrotu do normalnego życia w 

społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami 

społecznymi, 

5. upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o 

kosztach i skutkach wykluczeń społecznych oraz ich 

podłożu, 

6. współpraca i podejmowanie wspólnych 

przedsięwzięć z organami władz i administracji 

państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami 

społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania 

wykluczeniom społecznym,   

7. rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki 

chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji 

religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań, 

8. pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować 

wśród ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom 

społecznym, w ich dążeniach do osiągnięcia 

wysokiego poziomu zawodowego i etycznego, 

9. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne 

pomaganie ludziom,  

10. udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych pomocy w postaci: opieki, 

dokształcania i organizowania wypoczynku, 

zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych, 

świetlic i klubów, 

11. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

13. wszelka inna działalność charytatywna i pomoc 

społeczna.  
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10. Sposób realizacji celów statutowych 

organizacji 

 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 

organizacji na podstawie statutu organizacji) 

1. współdziałanie z właściwymi jednostkami 

organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa i 

placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i 

młodzieżowymi, kościołami, fundacjami i 

administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, 

leczenia, rehabilitacji i readaptacji, propagandy i 

szkoleń, 

2. organizowanie odczytów, wykładów i szkoleń, 

kursów i konferencji, zjazdów i kongresów, wystaw i 

imprez kulturalnych oraz zebrań członków, 

3. ułatwianie ludziom ulegającym i zagrożonym 

wykluczeniami społecznymi kontaktu z odpowiednimi 

placówkami leczniczymi, opieki społecznej, 

rehabilitacyjnymi i readaptacyjnymi, 

4. udzielanie pomocy przy tworzeniu i prowadzeniu 

oraz tworzenie i prowadzenie placówek leczniczych, 

rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, opieki 

społecznej i profilaktyki dla ludzi zagrożonych i 

ulegających wykluczeniom społecznym, 

5. tworzenie fundacji mających na celu pomoc 

ludziom zagrożonym i ulegającym wykluczeniom 

społecznym, 

6. tworzenie i prowadzenie szkół i placówek 

oświatowych, po uzyskaniu zgody właściwego organu, 

dla ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje do 

pracy z ludźmi zagrożonymi i ulegającymi 

wykluczeniom społecznym oraz dla ludzi zagrożonych 

i ulegających wykluczeniom społecznym, 

7. prowadzenie działalności publikacyjnej i 

wydawniczej, 

8. utrzymywanie kontaktów i współpraca z 

organizacjami i kościołami zagranicznymi i 

międzynarodowymi, prowadzącymi działalność o 

podobnych celach, 

9. tworzenie i prowadzenie placówek, a także 

prowadzenie działań, popularyzujących alternatywne 

wobec wykluczeń społecznych formy aktywności, w tym 

prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w 

zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, 

kultury fizycznej i sportu, 

10. prowadzenie badań w sferze wykluczeń 

społecznych, 

11. organizowanie i prowadzenie zbiórki i 

rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby, 

medycznych i innych potrzebnych dla placówek 

rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, leczniczych, 

opieki społecznej i profilaktyki oraz na cele 

charytatywne, 

12. tworzenie Oddziałów Misji Teen Challenge,  

13. podejmowanie i popieranie innych inicjatyw i 

przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i 

zwalczanie wykluczeń społecznych, 

14. podejmowanie i popieranie inicjatyw i 

przedsięwzięć mających na celu konsolidowanie 

środowisk młodzieżowych, rodzinnych i społecznych. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 

 

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 (Dz. U. z 

2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

1.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

2.  Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrozonych wykluczeniem społecznym. 

3.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego 
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1. Opis głównych 

działań podjętych 

przez organizację 

1.Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie stacjonarnym w 

Hostelach w Miastku, Świdwinie i Białogardzie oraz w Domu 

Readaptacyjno Kryzysowym w Winiarczykówce. 

2.Walka z zagrożeniami społecznymi związanymi z uzależnieniami w 

sferze profilaktyki i terapii. 

Zadania realizowane przez Oddziały Misji Teen Challenge w Świdwinie, 

Białogardzie, Gliwicach, Wrocławiu, Malborku, Nowej Soli, 

Szczecinie, Grudziądzu, Kole, Wniarczykówce, Kutnie, Miastku, 

Bydgoszczy i w II Oddziale we Wrocławiu. 

Realizowane działania: 

-konsultacje indywidualne, grupowe, rodzinne, telefoniczne, 

-grupy wsparcia - samopomocy dla uzależnionych i współuzaleznionych, 

-warsztaty zapobiegania nawrotom, 

-interwencje kryzysowe, 

-poradnictwo psychologiczne, 

-terapia grupowa "12 kroków", 

-grupy wsparcia AA, DDA, 

-zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, muzyczne, 

warsztaty z rękodzieła, sportowe w ramach programu profilaktyki 

uzależnien, 

-festyny, imprezy okolicznościowe, zabawy integracyjne, 

-program Coffee House - aktywne docieranie do ludzi uzależnionych 

(streetworking), 

-spotkania z osadzonymi w zakładach karnych, 

-spotkania z podopiecznymi Oddziałów Leczenia Uzaleznień, 

-poradnictwo duszpasterskie, 

-pomoc socjalna,żywnościowa, rzeczowa, medyczna, prawna, 

-otwarte spotkania trzeżwościowe "DNI NOWEJ SZANSY", 

-wykłady nt.uzaleznień dla dzieci-otwarte spotkania trzeżwościowe 

"DNI NOWEJ SZANSY", 

-wykłady nt.uzaleznień dla dzieci i rodzin, 

-klub młodej mamy, 

-klub młodzieżowy, 

-nauka podstaw ogrodnictwa, 

 

 

3.Centrum Integracji Spolecznej w Miastku 

Realizowane działania: 

-szkolenia zawodowe, 

-praktyki, staże zawodowe, 

-zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, 

-reintegracja zawodowa, 

-konsultacje z psychologiem lub terapeutą, 

-reintegracja społeczna. 

 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności pożytku 

publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

cały kraj 
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2.  Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 

sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 

integracji   społecznej,   domy   pomocy   społecznej,   placówki   opiekuńczo- 

-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 

publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej 

 tak 

 nie 

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 

Lp. Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 

placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 

placówki w okresie 

sprawozdawczym 

1 1)Hostel  

2)CIS  

Miastko 

Miastko 

12 

10 

2 3)Hostel  

4)Ogrzewalnia  

Białogard 

Białogard 

35 

45 

3 5)Hostel Świdwin 27 

4 6)Dom Readaptacyjno-Kryzysowy Winiarczykówka 90 
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3.  Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji 

 

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 

fizyczne 6708 

Osoby 

prawne 0 

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 

ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 

tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 

3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 

na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 

maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 

przedmiotu działalności) 

Strefa:Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

Przedmiot działalności:Zwalczanie i zapobieganie 

wykluczeniem społecznym, 

Wypracowanie skutecznych metod zwalczania i 

zapobiegania wykluczeniem społecznym. 

Kod PKD: 94.99Z 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 

 
(Należy wskazać np. „gmina",  „powiat",  „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

cały kraj 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku 

publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak 

 nie 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 

pożytku publicznego 

 

 

 

 

 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/ych tej 

działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 

działalności odpłatnej, należy podać informację na temat  

trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie    

3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

      

Kod PKD:       

Kod PKD:       

Kod PKD:       
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację odpłatnej działalności pożytku 

publicznego 

 
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

      

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak 

 nie 

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej 

 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 

prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg 

klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech 

głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 

3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 

działalności) 

      

Kod PKD:       

Kod PKD:       

Kod PKD:       

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności gospodarczej 

 
(Należy wskazać np. „gmina",  „powiat",  „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

      

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 

1 307 296,09 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 683,39 zł 

 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

 3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

 4. Przychody z działalności finansowej 1 264 612,70 zł 

 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 41 543,39 zł 

 6. Ze źródeł publicznych ogółem: 328 245,61 zł 
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w 

tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 

 b) ze środków budżetu państwa 57 000,00 zł 

 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 271 245,61 zł 

 d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł 

 7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 826 137,56 zł 

 

w 

tym: 

a) ze składek członkowskich 1 140,00 zł 

 b) z darowizn od osób fizycznych 143 228,89 zł 

 c) z darowizn od osób prawnych 678 700,00 zł 

 d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2 113,00 zł 

  e) ze spadków, zapisów 955,76 zł 

  
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 

majątkowych) 
0,00 zł 

  g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

  h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł 

 8. Z innych źródeł 111 369,53 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 

w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 

w poprzednich okresach sprawozdawczych 
0,00 zł 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 

w okresie sprawozdawczym ogółem 
41 543,39 zł 

 

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 

sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

1 
Walka z zagrożeniami społecznymi związanymi z uzależnieniem w 

sferze profilaktyki i terapii 
41 543,39 zł 

2             zł 

3             zł 

4             zł 
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 

pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą 

1 Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym 29 285,09 zł 

2 
Wsparcie Oddziałów Stowarzyszenia na działania w zakresie 

zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym 
12 258,30 zł 

3             zł 

4             zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 

wysokość kosztów 

finansowana 

z 1 % podatku 

dochodowego 

od osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 302 732,56 zł 41 543,39 zł 

w 

tym: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 
1 208 721,68 zł 41 543,39 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 

świadczenia, amortyzacja 

0,00 zł 0,00 zł 

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
5 537,46 zł 0,00 zł 

f) pozostałe koszty ogółem: 94 010,88 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 

zwolnień 

 z podatku dochodowego od osób prawnych 

 z podatku od nieruchomości 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 z opłaty skarbowej 

 z opłat sądowych 

 z innych zwolnień     -> jakich?       

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 

działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 226) 

 tak 

 

 nie 
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 

użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 

następujące prawo: 

 własność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 użytkowanie 

 użyczenie 

 dzierżawa 

 nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 

 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 

stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 

 już zatrudnione w organizacji) 

15 osób 

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 1 miejsca po przecinku) 

14 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 

cywilnoprawnej 
8 osób 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
 tak 

 nie 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 

obrotowego 

180 osób fizycznych 

0 osób prawnych 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 

organizacja straciła 8 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

 tak 

 nie 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy  

niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 

w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

262 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji 5 osób 

b) pracownicy organizacji 0 osób 
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 256 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 

30 dni 

 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 

w okresie sprawozdawczym) 

101 osób 

 

a) członkowie organizacji 59 osób 

b) pracownicy organizacji 1 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej   1 osób 

 

d) członkowie organu zarządzającego 7 osób 

e) inne osoby 33 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 

sprawozdawczym 55 598 424,00 zł 

 a) z tytułu umów o pracę 419 216,28 zł 

w 

tym: 

 

 wynagrodzenie zasadnicze 393 069,64 zł 

 nagrody 0,00 zł 

 premie 36148,64 zł 

  inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 136767,96 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 

działalnością pożytku publicznego 
0,00 zł 

w 

tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą organizacji 
0,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

2 014,44 zł 
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

7 848,96 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 

 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 

uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 

w organizacji — wówczas należy wpisać te uwagi 

w przygotowane pole) 

      

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 

sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 tak 

 nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych       

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie 

sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego 

 tak 

 nie 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 

1)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 

Program readaptacji społecznej osób uzaleznionych i ich rodzin"- 

Urząd Miasta w Grudziądzu - 8 000,00 

8 000,00 zł 

2 

2)”Artystyczno-kulturalny program profilaktyki uzależnień"- 

Wrocław- Powiat Lubański 2 200,00 

 

3)Program przeciwdziałania marginalizacji społecznej i 

aktywizacja społeczna mieszkańców hostelu Re–entry w Świdwinie  

Urząd Miasta w Świdwinie – 3 000,00 

 

5 200,00 zł 

3 

4)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

   -Hostel dla osób bezdomnych-Białogard – 20 000,00, 

5)Ogrzewalnia na terenie Białogardu – 30 000,00 

50 000,00 zł 

4 

6)Pomoc żywnościowadla mieszkańców Gminy Miejskiej Koło 

-20 000,00 

7)Program „Wolność od narkotyków”-działania profilaktyczno 

/edukacyjne – 5 000,00 

8)Klub Młodzieżowy w Malborku - Urząd Miasta Malborka- 3 200,00 

28 200,00 zł 
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5 

9)"Niesienie pomocy w utrzymaniu abstynencji alkoholowej i 

prowadzenie działań rehabilitacyjnych osob uzależnionych i ich 

rodzin"- Urząd Miasta Nowa Sól - 1 600,00 

10)„Dni nowej szansy” - otwarte spotkania trzeźwościowe-  

 Kutno - 10 500,00 

12 100,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez 

organy administracji rządowej 

 tak 

 nie 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 

1)Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym 

procesie leczenia – Hostel Białogard – Kbd/sPN W-wa - 21 000,00, 

2)„Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” - 48 000,00, 

3)Działania na rzecz osób bezdomnych – pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szanstych rodzin i 

osób – 15 000,00 

84 000,00 zł 

2 
4)Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym 

procesie leczenia - Hostel Świdwin -KBd/sPN W-wa – 16000,00 
16 000,00 zł 

3 

5)Malborski Punkt Coffee House 

       -Urząd Marszałkowski-Gdańsk-7 000,00 

       -Urząd Wojewódzki-Gdańsk-4 000,00 

6)Klub Młodzieżowy - Urząd Wojewodzki- Gdańsk- 4 000,00 

15 000,00 zł 

4 
Centrum Integracji Społecznej w Miastku - Urząd Miasta i Gminy 

Miastko -7 000,00 
7 000,00 zł 

5             zł 

 

 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 

sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne  tak 

 

 nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zamówienia Kwota 

1             zł 

2             zł 

3             zł 

4             zł 

5             zł 

X. Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 

20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
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Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 

% udziałów 

lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów 

1                   %       % 

2                   %       % 

3                   %       % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1       

2       

3       

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

sprawozdawczym 

Lp. Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 

Realizacja zadania 

Publicznego 

"Przeciwdziałanie 

uzaleznieniom i patologiom 

społecznym 

 

Wykonanie zadania 

publicznego - sprawozdania 

Urząd Miasta w Grudziądzu 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Nowa Sól 

09.04.2014 

 

 

 

 

 

31.01.2014 

2 Rozliczenie dotacji z 2013 Starostwo Powiatowe w Świdwinie 15.10.2014 

3 
PPIS - kontrole sanitarne 

obiektu 
Sanepid Białogard 

29.01.2014 

22.12.2014 

4 
Realizacja zadań 

publicznych 
Wojewoda Zachodniopomorski 27-28.01.2014 
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 

2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 

publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

 tak 

 nie 

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

      

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
Podpis 

Data wypełnienia 

sprawozdania 
Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli 

organizacja posiada pieczęć 

Alina Czechowska 

Sekretarz 

 30.06.2015r.  

 


