
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica CZERNIAKOWSKA Nr domu 26 A Nr lokalu 5

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-714 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-621-27-98

Nr faksu 22-621-27-98 E-mail 
jan.latkowski@praesterno.pl

Strona www www.praesterno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-12-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01075019900000 6. Numer KRS 0000190130

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

Jan Latkowski Członek Zarządu - 
Wiceprezes Zarządu

TAK

Tomasz Antoni Kowalewicz Członek Zarządu - 
Wiceprezes Zarządu

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

Józefa Elżbieta Siesicka Członek Rady Fundacji TAK

Włodzimierz Kastelaniec Członek Rady Funmdacji TAK

Stanisław Roman Mika Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA PRAESTERNO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są: 
a. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w 
tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy 
b. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia 
społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w 
tym bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych lub starszych 
oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn
c. wspieranie rozwoju pomocy i samopomocy społecznej

d. wspieranie integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych, promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej
e. promocja i wspomaganie edukacji i oświaty, propagowanie i wspieranie 
równości szans edukacyjnych oraz równości w dostępie do dóbr kultury
f. ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz krzewienie 
zdrowego stylu życia
g. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, filantropii,  wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej
h. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości 
(zwłaszcza wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
i. pomoc innym  organizacjom pozarządowym mająca na celu wsparcie ich 
działalności statutowej w zakresie działań pożytku publicznego, w tym 
także poprzez promocję idei wolontariatu i szkolenia w tym zakresie

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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xFundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną
b. Wydawanie książek
c. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
d. Pozostałą działalność wydawniczą
e. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych
f. Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i 
programami telewizyjnymi
g. Działalność związaną z projekcją filmów
h. Działalność związaną z oprogramowaniem
i. Działalność portali internetowych
j. Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki
k. Działalność na rzecz stosunków międzyludzkich (public relation) i 
komunikacji międzyludzkiej
l.  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania
m. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych
n. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych
o. Badania rynku i opinii publicznej
p. Działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników
q. Działalność agencji pracy tymczasowej
r. Działalność organizatorów turystyki
s. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
t. Pozaszkolne formy edukacji sportowej 
u. Pozaszkolne formy zajęć sportowych i edukacyjnych
v. Działalność wspomagającą edukację
w. Działalność  w zakresie opieki zdrowotnej
x. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę 
pielęgniarską
y. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi
z. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych
aa. Pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem 
bb. Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych
cc. Opiekę dzienną nad dziećmi
dd. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
ee. Działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
ff. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych
gg. Działalność obiektów kulturalnych
hh. Działalność bibliotek
i.i. Przyznawanie dotacji 
2. Działalność opisana wyżej  może być prowadzona w formie 
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2016 działania organizacji polegały na:
1. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym, zwłaszcza przejawiającym się w   zakresie uzależnień 
chemicznych i behawioralnych. Podstawową formą działania była realizacja  autorskiego Programu 
Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej na który składał się komponent ogólnokrajowy 
finansowany ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (dalej KBdsPN) i 
komponenty lokalne finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego (dalej jst) na 
obszarze których realizowane były działania. Działania objęły ok. 1 000  beneficjentów i uzupełnione 
były działalnością szkoleniową (we współpracy z Wydziałem  Psychologii UW realizowano szkolenia 
skierowane 80 do studentów uczelni przygotowujących do pomocowej pracy z człowiekiem )  i 
wydawniczą (kwartalnik Serwis Informacyjny Narkomania – 4 numery łączny nakład 12 000 egz. ,  
publikacja rekomendowane programy profilaktyki uzależnień w nakładzie 4 000 egzemplarzy,  portale 
internetowe w adresach www.praesterno.pl, www.narkomania  org.pl ponad 700 000 wejść rocznie, 
www.profnet.org.pl).
2. Działania  na rzecz  organizacji pozarządowych prowadzących  profilaktykę uzależnień. Działania 
prowadzone były na terenie całego kraju i polegały na udzielaniu ok. 100 organizacjom różnych form 
wsparcia, w tym zwłaszcza konsultacji w zakresie prawa, ewaluacji, prowadzenia superwizji i wpisu do 
rejestru programów rekomendowanych prowadzonego przez KBdsPN, PARPA i IPiN. Realizacji 
towarzyszyły działania uzupełniające; badania społeczne, budowa stron internetowych, debaty 
regionalne poświęcone współpracy ngo i jst w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.  Program 
współfinansowany był przez Fundacje Batorego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji i realizowany w partnerstwie z krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskim 
Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii i Wydziałem  Psychologii UW.
3. Działalność innowacyjno-wdrożeniowa mająca na celu przeciwdziałanie cyberagresji wśród 
młodzieży gimnazjalnej realizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW,  Wydziałem 
Elektroniki PW, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi i Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę). W okresie sprawozdawczym Fundacja byłą liderem badawczej części programu.
Liczba odbiorców działań Fundacji jest trudna do oszacowania, zarówno z względu na róźny charakter 
opisanych wyżej działań jak i różne natężenie oddziaływań Fundacji wobec odbiorców (rozpiętość od 
udziału w 10 miesięcznych grupach wsparcia - ok. 200 godz. każdego z uczestników do  jednorazowego 
odwiedzenia strony Internetowej - ponad 700 000 wejść na stronę www.narkomania.org.pl ). W 
punkcie 2. wykazano 700 000 osób - ilość wejść na stronę www.narkomania.org.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

działalność 
psychologiczna i 
terapeutyczna. W 8 
ośrodkach Fundacji (w 
Bielsku, Krakowie, 
Lublinie, Wrocławiu, 
Rotmance , Bydgoszczy, 
Łodzi i Puławach) w 
ramach Programu 
Przeciwdziałania 
Młodzieżowej Patologii 
Społecznej 
zrealizowano: 1. 2600 
godzin zajęć grup 
socjoterapeutycznych 
dla młodzieży ; 2. 1588 
godzin zajęć grup 
wsparcia dla młodzieży; 
3. 136 godzin grup 
umiejętności 
psychospołecznych dla 
młodzieży 4. 360 godzin 
warsztatów 
umiejętności dla 
rodziców; 5. 2009 
godzin poradnictwa 
psychologicznego dla 
młodzieży i rodziców. 
W zajęciach 
uczestniczyło ponad 1 
000 osób (w tym ok. 
150 dorosłych - 
rodziców i opiekunów 
młodzieży objętej 
oddziaływaniami). 
Wszystkie zespoły 
realizujące zajęcia 
objęte były superwizją 
a całość działań 
poddana została 
ewaluacji.

86 90 E

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działanie polegało na 
wykonaniu wszelkich 
prac (koncepcja 
numeru, zamówienie 
artykułów, prace 
redakcyjne, skład, druk 
i kolportaż) związanych 
z wydawaniem 
poruszającego 
problematykę 
profilaktyki i leczenia 
uzależnień od środków 
psychoaktywnych oraz 
uzależnień 
behawioralnych 
kwartalnika „Serwis 
Informacyjny 
NARKOMANIA”. 
Wydawnictwo 
prezentuje najświeższe 
dane epidemiologiczne, 
raporty z badań, opisy 
przedsięwzięć 
inicjowanych przez 
organizacje rządowe i 
pozarządowe, 
doniesienia z kraju i 
zagranicy. Kategorie 
odbiorców (instytucji) 
rozkolportowanej 
publikacji: 1. agendy 
samorządowe (urzędy 
marszałkowskie, miast, 
gmin, OPSy, MOPRy); 2. 
regionalne agendy 
rządowe (urzędy 
wojewódzkie, kuratoria, 
plac. policyjne, 
więziennictwo) -; 3. 
biblioteki; 4. 
ministerstwa, inne 
urzędy centralne (m.in.. 
KGPolicji, Prokuratura 
Generalna)-; 5. 
organizacje 
pozarządowe ; 6. NFZ, 
placówki służby 
zdrowia (bez placówek 
NGO) -; 7. media - 8. 
uczelnie, inne instytucje 
edukacyjne, instytucje 
badawcze; 9. . 
instytucje kościelne. 
Łączny nakład 4 
numerów w roku 2015 
– 12 000 egzemplarzy.

58 14 Z
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

edukacja dla dorosłych. 
Celem działań 
realizowanych było 
wzmocnienie branży 
organizacji 
prowadzących 
profilaktykę uzależnień 
poprzez udzielenie 
organizacjom wsparcia 
szkoleniowego zakresie 
zagadnień formalno-
prawnych, ewaluacji 
realizowanych 
programów 
profilaktycznych, 
superwizji zespołów i 
uzyskaniu wpisów 
realizowanych 
programów 
profilaktycznych do 
bazy profilaktycznych 
programów 
rekomendowanych 
prowadzonej  we 
współpracy czterech 
instytucji - Krajowego 
Biura ds. 
Przeciwdziałania 
Narkomanii, 
Państwowej Agencji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, Ośrodka 
Rozwoju Edukacji oraz 
Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii). W roku 
2015 działaniami objęto 
154 organizacje (w tym 
50 zrekrutowanych w 
roku 2015).

85 60 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działalność odpłatna 
pożytku publicznego 
polegała w okresie 
sprawozdawczym na 
pozyskiwaniu środków 
na kolportaż 
wydawanego przez 
Fundację kwartalnika  
Serwis Informacyjny  
Narkomania od 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
zainteresowanych 
prenumeratą 
wydawnictwa (prace 
redakcyjne i druk 
realizowane są w 
ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego).  
Pozyskano zamówienia 
na kolportaż 70 
egzemplarzy dwóch 
kolejnych numerów 
serwisu w roku 
2015.Wpływy z 
działalności pokryły ok. 
93,5 % kosztów 
kolportażu 
wymienionych 
numerów.

58 14 Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,310,157.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,309,664.52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 480.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 13.08 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

714,114.89 zł

0.00 zł

724,092.50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 244,947.49 zł

0.00 zł

241,921.56 zł

0.00 zł

3,025.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 627,002.72 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

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,438,207.39 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 216,068.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,285,930.30 zł 0.00 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

2,093,595.93 zł 0.00 zł

480.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

172.60 zł

191,681.77 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

887.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

170.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

4.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4.0 etatów

109.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,268,914.05 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

113,785.94 zł

113,785.94 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,155,128.11 zł

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

1,268,914.05 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,268,914.05 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
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)

23,659.46 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

82,083.38 zł

13.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

11.00 osób

29.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

21.00 osób

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

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

76,514.80 zł

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

0.00 zł

12. 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)

W punkcie 4 wykazano – wyliczone zgodnie z zasadami 
wynikającymi z punktu 4 - przeciętne wynagrodzenia 
wypłacone miesięcznie 2 członkom Zarządu zarówno z 
tytułu sprawowania funkcji w zarządzie jak i z tytułu 
świadczenia na rzecz Fundacji usług o charakterze 
merytorycznym. 

Przeciętne wynagrodzenia wypłacone miesięcznie 2 
członkom  Zarządu wyłącznie z  tytułu sprawowania funkcji 
w zarządzie wynosi 834 zł.

Wynagrodzenie wymienione w punkcie 8 wypłacone 
zostało w grudniu 2016 roku i było wynikiem zbiegu wypłat 
wynikających kilku umów cywilnoprawnych (w tym umów o 
dzieło) wykonywanych w dłuższym niż miesięczny okresie 
czasu.

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 Trzeżwość - na zdrowie przeciwdziałanie uzależnieniom Województwo Łódzkie 61,460.00 zł

2 Program Przeciwdziałania 
szkodliwem używaniu 
narkotyków przez młodzież - 
profilaktyka wskazująca

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Kraków 58,370.00 zł

3 Prowadzenie  programu 
działań  psychoedukacyjnych 
i terapeutycznych w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Miasto Puławy 55,000.00 zł

4 Alko2 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 32,480.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

76,514.80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5 Program Przeciwdziałania 
Młodzieżowej Patologii 
Społecznej

przeciwdziałanie uzależnieniom Województwo Małopolskie 32,428.00 zł

6 Pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej  
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Bielsko Biała 26,800.00 zł

7 Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla 
dzieci  i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym

przeciwdziałanie uzależnieniom Bydgoski Ośrodek rehabilitacji, 
terapii  uzależnień i Profilaktyki   
"BORPA"

25,000.00 zł

8 Siła spokoju przeciwdzialanie przemocy w 
środowisku rówiesniczym

Gmina Łódź 24,660.00 zł

9 Narko 6 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 21,804.00 zł

10 Alko3 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 19,420.00 zł

11 Narko2 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 17,840.00 zł

12 Narko3 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 17,105.00 zł

13 Świetlica socjoterapeutyczna 
dla dzieci  i młodzieży z 
rodzin z problemem 
alkoholowym

przeciwdziałanie uzależnieniom Województwo Toruńskie 12,000.00 zł

14 Program dla osób z grup 
podwyższonego ryzyka 
używania środków 
psychoaktywnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień 
behawioralnych "Wolę być 
wolnym"

przeciwdziałanie uzależnieniom Bydgoski Ośrodek rehabilitacji, 
terapi  uzleżnień i Profilaktyki   
"BORPA"

10,500.00 zł

15 Prowadzenie Punktu 
konsultacyjnego dla 
członków rodzin dotknietych 
 przemocą

przeciwdzialanie przemocy w 
rodzinie

Bydgoski Ośrodek rehabilitacji, 
terapi  uzleżnień i Profilaktyki   
"BORPA"

10,000.00 zł

16 Prowadzenie profilaktycznej 
działanlości informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych, w 
szczególnosci dla dzieci i 
młodzieży

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 10,000.00 zł

17 Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
używających szkodliwie i  
uzależnionych od 
narkotyków

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 10,000.00 zł

18 Prowadzenie profilaktycznej 
działanlości informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych, w 
szczególnosci dla dzieci i 
młodzieży

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 10,000.00 zł
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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)

19 Prowadzenie profilaktycznej 
działanlości informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych, w 
szczególnosci dla dzieci i 
młodzieży

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 10,000.00 zł

20 Grupy psychokorekcyjne dla 
młodzieży starszej

przeciwdziałanie uzależnieniom Województwo Toruńskie 10,000.00 zł

21 Przeciwdziałanie narkomanii przeciwdziałanie uzależnieniom Województwo Lubelskie 9,700.00 zł

22 Nauka szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie

Gmina Bielsko Biała 9,500.00 zł

23 Program Przeciwdziałania 
szkodliwem używaniu 
narkotyków przez młodzież - 
profilaktyka selektywna

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Kraków 7,736.00 zł

24 Alko10 przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Łódź 7,630.00 zł

25 Udzielanie rodzinom, w 
których występują  problemy 
alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a 
w szczególności  ochrony 
przed  przemoca w rodzinie

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 6,000.00 zł

26 Prowadzenie profilaktycznej 
działanlości informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych, w 
szczególnosci dla dzieci i 
młodzieży

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 6,000.00 zł

27 Wspieranie rozwoju 
programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 6,000.00 zł

28 Wspieranie rozwoju 
programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 6,000.00 zł

29 Wspieranie rozwoju 
programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej

przeciwdziałanie uzależnieniom Gmina Lublin 5,000.00 zł

30 Młodość przeciwko 
uzależnieniom

przeciwdziałanie uzależnieniom Bydgoski Ośrodek rehabilitacji, 
terapi  uzleżnień i Profilaktyki   
"BORPA"

4,500.00 zł

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

1 Program przeciwdziałania 
szkodliwemu używaniu 
narkotyków przez młodzież

przeciwdzialania szkodliwemu 
używaniu narkotyków przez 
młodzież

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

180,000.00 zł

Druk: MPiPS 15



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

2 Program przeciwdziałania 
młodzieżowej patologii 
społecznej z uwzględnieniem 
ewaluacji efektów i 
superwizji

przeciwdziałanie  używaniu 
narkotyków przez młodzież

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

150,000.00 zł

3 Serwis Informacyjny 
Narkomania

zwiększenie wiedzy czytelników 
wydawanego kwartalnika na 
temat przeciwdziałania 
narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

95,000.00 zł

4 Serwis pomocowo-
edukacyjny 
narkomania.org.pl

przeciwdziałanie uzależnieniom 
poprzez prowadzenie portalu 
internetowego (w tym poradni 
odpowiadającej na zapytania 
internautów)

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

90,000.00 zł

5 Stawiam na siebie. 
Profilaktyka uzależnień 
behawioralnych.

przeciwdziałanie uzależnieniom 
behawioralnym wśród 
młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem 
przeciwdziałania uzależnieniu  
od komputera

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

55,000.00 zł

6 Domowe partnerstwo wsparcie dla rodzin osób 
używających bądź zagrożonych 
używaniem narkotyków

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

44,000.00 zł

7 Profilaktyka i terapia 
uzależnień behawioralnych

zwiększenie wiedzy studentów 
wydziałów przygotowujących 
do psychologicznej pracy z 
człowiekiem na temat  
profilaktyki i terapii uzależnień 
behawioralnych

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

63,080.00 zł

8 FRED program wczesnej 
interwencji dla młodzieży z 
Gminy Miejskiej i Wiejskiej 
Pruszcz Gdański i gmin 
okolicznych

przeciwdziałanie  używaniu 
narkotyków przez młodzież

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

21,600.00 zł

9 Programu Wieloaspektowej 
Uniwersalnej Profilaktyki 
Agresji Elektronicznej 
Adresowany do Szkół 
Gimnazjalnych

przeciwdziałanie 
cyberprzemocy wśród 
młodzieży gimnazjalnej poprzez 
stworzenie i wdrożenie 
innowacyjnego programu 
profilaktycznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 19,945.00 zł

Druk: MPiPS 16



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 (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)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Latkowski
Tomasz Kowalewicz 27.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 17


