
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-07-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina TRZEBIELINO

Powiat BYTOWSKI

Ulica Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość BROCZYNA Kod pocztowy 77-203 Poczta DRETYŃ Nr telefonu 59-857-87-79

Nr faksu 59-857-02-64 E-mail biuromisji@teenchallenge.pl Strona www www.teenchallenge.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-02-28

2004-09-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 77068270100000 6. Numer KRS 0000152376

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

Zbigniew Urbaniak prezes zarządu 
głównego

TAK

Waldemar Winter wiceprezes zarządu 
głównego

TAK

Alina Czechowska sekretarz zarządu 
głównego

TAK

Ewa Urbaniak członek zarządu 
głównego

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

Robert Grzelak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Mariola Bychowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jan Kwiatkowski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

"TEEN CHALLENGE" CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Placówki zapewniające całodobową opiekę:  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     
Hostel postrehabilitacyjny w Świdwinie,
Hostel postrehabilitacyjny  w Białogardzie,
Hostel postrehabilitacyjny  Łękini,
Schronisko dla bezdomnych "Dom na Granicy" / Winiarczykówka,
Ogrzewalnia dla bezdomnych w Białogardzie,

2. Walka z zagrożeniami społecznymi związanymi z uzależnieniami w sferze profilaktyki i terapii.

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańską Misję Społeczną z siedzibą w Broczynie wraz z 
Oddziałami w Białogardzie, Świdwinie, Gołdapi, Malborku, Nowej Soli, Szczecinie, Grudziądzu,  Warszawie,  Winiarczykówce, 
Kutnie, Giżycku, Elblągu, Chełmie, Obornikach,  Katowicach, Mikołajkach, Płocku, Zawierciu, Nowym Dworze Mazowieckim, 
Dąbrowie Górniczej, Zduńskiej Woli, Wiśle,  Sandomierzu, Pabianicach, Siedlcach, Suwałkach oraz  w  III Oddziale we Wrocławiu.

3. Realizowane działania: 

- program Coffee House- aktywne docieranie do osób bezdomnych i uzależnionych,
pomoc w znalezieniu i dotarciu do ośrodka leczenia uzależnień,
- program młodzieżowego klubu THE GATE – zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, muzyczne, warsztaty z rękodzieła, sportowe w 
ramach programu profilaktyki, podejmowania aktywności oraz nauki konstruktywnego spędzania wolnego czasu oraz 
kształtowanie i rozwijanie beznałogowego stylu życia młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości,
- szkolenia dla rodziców z podnoszenia kompetencji wychowawczych  w ramach „Szkoły dla rodziców”,
- program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia,
- poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupowe, rodzinne,
- grupy wsparcia - samopomocy dla uzależnionych, współuzaleznionych i ich rodzin,
- warsztaty zapobiegania nawrotom,
- organizowanie otwartych spotkań trzeźwościowych pod hasłem  "Dni Nowej Szansy", „Wieczór Nadziei”
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo duszpasterskie,
- aktywizacja zawodowa i społeczna - PROGRAM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
- zajęcia integracyjne, edukacyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne poruszające tematy związane z uzależnieniem i 
współuzależnieniem,
- wsparcie, doradztwo, pomoc materialna oraz duchowa w trakcie spotkań z osobami w ośrodkach i w szpitalach a także z 
osadzonymi w zakładach karnych,
- pomoc socjalna, rzeczowa, żywnościowa, medyczna i prawna,
- rozwijanie nowego stylu życia w oparciu o chrześcijański system wartości,
- wsparcie osób starszych będących w trudnej sytuacji w okresie pandemii, 
- organizowanie spotkań świątecznych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

5477

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

1) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, 
2) Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
3) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
4) Rozwijanie postaw na aktywne pomaganie 
ludziom zagrożonym, ulegającym wykluczeniom 
społecznym, 5) Pomoc uzależnionym,
6) Wypracowanie skutecznych metod zwalczania 
i zapobiegania wykluczeniem społecznym

94.99.Z 62 629,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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62 629,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 185 105,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 238 570,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69 054,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 533 063,42 zł

e) pozostałe przychody 1 636 453,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 719 900,00 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 149 385,00 zł

35 720,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

6 425,00 zł

446 706,00 zł

245 000,00 zł

0,00 zł

21 769,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 270 936,93 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 487 088,13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 62 629,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 62 629,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 155 514,57 zł 62 629,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 556 142,13 zł 62 629,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

73 179,52 zł

215 030,04 zł

311 162,88 zł 0,00 zł

1 Walka z zagrożeniami społecznymi związanymi z uzależnieniem w sferze profilaktyki i terapii 62 629,00 zł

1 Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 62 629,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 8 653,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

11 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. 0,50 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)

8,70 etatów

34 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

183 osób fizycznych

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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

53 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

28 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 591 670,09 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

591 670,09 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 095,68 zł

92 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

52 osób

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

389 639,64 zł

319 229,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

56 950,74 zł

- inne świadczenia 13 459,59 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 202 030,45 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 591 670,09 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Ogrzewalnia na terenie 
miasta Białogard

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Urząd Miasta w Białogardzie 95 200,00 zł

2 Hostel postrehabilitacyjny w 
Białogardzie

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Urząd Miasta w Białogardzie 18 000,00 zł

3 Organizacja otwartych 
spotkań trzeźwościowych 
oraz prowadzenie grup 
wsparcia/Kutno

Działalność informacyjna w 
zakresie uzależnień, pomoc 
osobom współuzależnionym, 
motywowanie do leczenia, 
wspieranie w prowadzeniu 
trzeźwego życia, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu

Urząd Miasta w Kutnie 16 500,00 zł

4 Prowadzenie punktu 
konsultacyjnego/Kutno

Przeciwdziałanie narkomanii, 
przemocy, udzielanie pomocy 
psychologicznej i prawnej

Urząd Miasta w Kutnie 18 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 707,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

5 Prowadzenie punktu 
konsultacyjnego w Siedlcach

Zwiększenie dostępności 
pomocy konsultacyjno-
informacyjnej, doradczo 
wspierającej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków  i innych środków 
psychoaktywnych

Urząd Miasta w Siedlcach 2 525,00 zł

6 Otwarte spotkania 
trzeźwościowych"Wieczór 
Nadziei"/Siedlce

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Urząd Miasta w Siedlcach 2 040,00 zł

7 Prowadzenie punktu 
interwencyjno-
konsultacyjnego/Siedlce

Zwiększenie dostępności 
pomocy konsultacyjno-
inf.,doradczo-wspierającej dla 
uzależnionych od alkoholu i 
innych środków 
psychoaktywnych.  
Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach

4 400,00 zł

8 Prowadzenie grupy 
wsparcia/Siedlce

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Urząd Miasta w Siedlcach 3 680,00 zł

9 Schronienie dla 
bezdomnych- pobyt w 
schronisku/Winiarczykówka

Zapewnienie schronienia 
osobom bezdomnym

Gminy: GM Nowy Targ, Zakopane, 
Lipnica Wielka, Dobczyce, Łapsze 
Niżne, Wielka Wieś, Kęty, Cedry 
Wielkie, GM Jawor, Szaflary, Brzesko, 
GiM Gąbin, Spytkowice

201 056,01 zł

10 Pokonać uzależnienie - 
kontynuacja projektu - 
Miastko

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Urząd Miasta i Gminy Miastko 9 000,00 zł

11 Kultura przede 
wszystkim/Miastko

Działania integracyjne na rzecz 
osób długotrwale 
bezrobotnych,
po skończonej terapii 
uzależnień oraz uczestników CIS

Urząd Miasta i Gminy Miastko 5 500,00 zł

12 Uczę się tworzyć/Miastko Warsztaty rękodzielnicze - 
zdobycie nowych umiejętności, 
integracja

Urząd Miasta i Gminy Miastko 1 500,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Programy 
postrehabilitacyjne 
adresowane do osób po 
zakończonym procesie 
leczenia uzależnień/Hostel 
Białogard

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania 
Narkomanii

17 000,00 zł

2 "Sami-dzielni!Nowe 
standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi"/Winiarczyków
ka

Umożliwienie kontaktu on-line 
mieszkańców schroniska z 
rodzinami

Urząd Marszałkowski /Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie

4 120,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Nowa Sół 1

2 PCPR Siedlce 1

3 Małopolski Urząd Wojewódzki 1

3 Działania na rzecz osób w 
trudnej sytuacji życiowej i 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym/Białogard

Działania na rzecz osób 
bezdomnych

Urząd Wojewódzki w Szczecinie 14 600,00 zł

4 Program reintegracji 
społecznej i zawodowej 
adresowane do osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z 
używaniem substancji 
psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi

Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania 
Narkomanii

30 000,00 zł

5 CENTRUM INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ w Miastku - 
Mam pracę mam przyszłość

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, osób w 
trudnej sytuacji życiowej i 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

646 000,00 zł

6 Świadomie i 
Trzeźwo/Miastko

Aktywne docieranie do osób 
uzależnionych i 
eksperymentujących z 
substancjami psychoaktywnymi 
w celu  wzbudzenia motywacji 
do zmiany zachowania

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku

20 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Zbigniew Urbaniak Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-26
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