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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-05-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica DASZYŃSKIEGO Nr domu 28 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 32-231-57-65

Nr faksu E-mail 
kakrokusgliwice@gmail.com

Strona www www.krokus-gliwice.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-07-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27208744400000 6. Numer KRS 0000003074

1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, 
które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji 
psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych.
2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i 
duchowego osób uzależnionych i ich rodzin.

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

Józef Gogoliński Prezes TAK

Janusz Aksamitowski Z-ca Prezesa TAK

Maria Stefanik Skarbnik TAK

Iwona Winnicka Sekretarz TAK

Sławomir Dębski Członek 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

Ryszard Ożarowski Przewodniczący TAK

Zdzisław Kurowski Członek TAK

Jadwiga Kaczmarczyk Członek TAK

KLUB ABSTYNENTÓW "KROKUS" GLIWICE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

3. Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i 
służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w 
społeczeństwie.
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Klubu.
6. Działalność charytatywna.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy  między społeczeństwami.
11. Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść z 
uzależnień.
12. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów 
leczenia.
13. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm 
moralno-etycznych.
14. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania 
wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
15. Promocji i organizację wolontariatu.   
16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w sposób zapewniający 
wystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych
17. Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i 
leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób 
nim dotkniętych, dla członków Klubu i innych podmiotów 
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
18. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19. Inicjowanie innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych 
celów organizacji. 
20. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską.
21. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi 
innymi organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych.
22. Szeroką współpracę z innymi Klubami Abstynentów regionu śląskiego i 
organizacjami charytatywnymi, grupami samopomocowymi.
23. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca 
z masmediami: prasa, radio, telewizja, internet, itp.
24. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznym w 
zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i 
resocjalizacji osób uzależnionych i ich rodzin do życia w społeczeństwie.
25. Organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, 
sympozjów i innych przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem 
wiedzy na tematy uzależnień.
26. Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci,  młodzieży 
oraz dorosłych
27. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
28. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
29. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
30. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
31. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
32. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
33. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
34. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
35. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie pokazów, warsztatów, odczytów w zakresie leczenia 
uzależnień.
2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie 
oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, 
zapewniających dyskrecję warunkach.
3. Organizowanie spotkań z młodzieżą, dzielenie się swoją wiedzą i 
doświadczeniem.
4. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i 
sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od 
alkoholu i narkotyków.
5. Udział w imprezach abstynenckich organizowanych przez inne 
organizacje i instytucje.
6. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej 
i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
7. Udzielanie pomocy merytorycznej osobom uzależnionym, 
współuzależnionym i ich rodzinom.
8. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-
Anon, AL-Ateen, DDA, AN, itp.
9. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym 
profilu działania w kraju i za granicą.
10. Współpraca z organizacjami, instytucjami, władzami w zakresie 
działania stowarzyszenia.
11. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami 
administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami 
społeczno-politycznymi które mogą pomóc w realizacji celów statutowych 
Klubu.
12. Klub może prowadzić działalność odpłatną wyłącznie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych.
13. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
14. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży rodzin 
dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Pomoc rehabilitacyjna i readaptacyjna przeznaczona jest dla osób uzależnionych od alkoholu po 
przebytej terapii odwykowej, wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji, dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy oraz Dorosłych 
Dzieci Alkoholików, a także ma na celu nawiązywanie kontaktów z osobami uzależnionymi i 
współuzależnionymi, motywowanie ich do podjęcia terapii; jest realizowana poprzez  prowadzenie  6 
grup wsparcia o różnorodnej tematyce.    W sumie odbyły się 142 dwugodzinne spotkania, z których 
skorzystało 1678 osób. Grupy prowadzone były przez osoby wyspecjalizowane w problematyce 
uzależnień i przemocy oraz mające doświadczenie w prowadzeniu grup.    Przeprowadzone spotkania w 
20% zmotywowały uczestników zajęć do podjęcia dalszego leczenia poprzez korzystanie z innych grup 
wsparcia lub AA, działających na terenie miasta Gliwice. Jak wynika z naszych obserwacji, dzięki temu 
osoby te utrzymują dłuższą abstynencję.
Podejmowanie działań na rzecz własnych       członków, zapobiegając wykluczeniu      społecznemu i 
zapewniać integrację społeczną       osobom z problemem alkoholowym      poprzez       organizację:        
Udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko     2016” 
Celem imprezy było rozbudzenie uśpionej przez alkohol i inne środki psychoaktywne    wrażliwości na 
piękno. Głównym przesłaniem festiwalu była odnowa duchowa i intelektualna,   jako ważnego 
elementu procesu trzeźwienia.  Abstynenci z całego kraju przez 3 dni prezentowali w Olsztynie swoją 
poezję, muzykę i prace rzeźbiarskie. Podczas imprezy odbyły się warsztaty z terapeutami. Celem 
Przeglądu było krzewienie bezalkoholowego modelu spędzania wolnego czasu, wypoczynku i zabawy. 
Było to równocześnie wyjście na zewnątrz, zaistnienie w świadomości społecznej abstynenckiej 
twórczości artystycznej i jej rozpropagowanie.
Organizację Wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego 
Wyjazd na XXIV Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia pozwolił na integrację członków 
naszego Stowarzyszenia. Tegoroczne hasło Spotkań brzmiało „Zwolnij i ciesz się życiem”. Dał 
uczestnikom możliwość:
- poznania siebie, własnych zasobów i możliwości, ograniczeń i przymusów; 
- zbudowania poczucia własnej wartości;

Druk: MPiPS 3



- zwiększenia akceptacji  wobec siebie i innych. 
Program związany był ze spotkaniami osób uzależnionych z całej Polski i spoza jej granic. Umożliwiono 
spotkania z terapeutami, udział w mityngach, pomoc duchownych, występy abstynenckich zespołów 
muzycznych. Wielką atrakcją był jak zawsze całonocny „mityng pod gwiazdami”. 
Szkolenie miało zapewnić prawidłowe działanie Stowarzyszenia, czyli wysoką jakość realizacji zadań 
publicznych. Nawiązanie kontaktów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, motywowanie do 
podjęcia terapii wymaga odpowiednich kompetencji. Służy temu podnoszenie kwalifikacji członków 
Klubu i  poprawia umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczenia innym osobom. Wymaga również 
wiedzy merytorycznej od osób zajmujących się obsługą administracyjno-księgową Klubu.
Klub, jak co roku,  zorganizował dla dzieci z rodzin związanych ze społecznością klubową oraz dzieci z 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spotkanie świąteczne z Mikołajem. Do atrakcji spotkania 
należy zaliczyć paczki, zabawy i zdjęcia z Mikołajem.
Zlot, który miał miejsce w 2016 roku był XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Wiosennym    Zlotem 
Rodzin Abstynenckich z hasłem przewodnim „Z marzeniami wypływaj na głębię”.  Impreza ta jest 
największym przedsięwzięciem tego typu w kraju. Wzięły w niej udział organizacje abstynenckie z całej 
Polski. Zgodnie z programem Zlotu odbyły się wykłady, spotkania indywidualne, sesje grupowe i      
rodzinne. Wspólne przebywanie członków rodziny miało duży wpływ na  poprawę więzi      
emocjonalnych. 
Zajęcia prowadzone były przez trenerów oraz terapeutów uzależnień Polskiego Towarzystwa      
Psychologicznego, pracowników Instytutu Psychologii i Neurologii w Warszawie. Przez cały      czas 
dyżury pełnili psycholodzy, terapeuci uzależnień, kapłani, liderzy grup samopomocowych.     W ramach 
Zlotu odbyły się wycieczki i imprezy towarzyszące zgodnie z programem      opracowanym przez 
organizatora.     Uczestnictwo w tej imprezie dało szansę na odbudowę i umocnienie naderwanych 
przez alkohol      więzi rodzinnych oraz możliwość nauczenia się nowych pozytywnych zachowań. 
Ponieważ      problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą całych rodzin, do rodzin była 
skierowana      ta oferta spędzenia czasu wolnego. Poza tym Zlot przyczynił się do zmniejszenia 
marginalizacji      społecznej i wykluczenia osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.     Impreza, jak 
zawsze, zintegrowała organizacje abstynenckie całego kraju i pozwoliła na      wymianę doświadczeń w 
zakresie działalności na rzecz trzeźwości osób chętnych do rozpoczęcia       nowego życia. Wszystkie 
działania Zlotu były uzupełnieniem podstawowej terapii odwykowej,      formą rehabilitacji i 
rekonwalescencji w chorobie alkoholowej oraz innych uzależnieniach.      Udział w zorganizowanych 
terapiach i spotkaniach, wymiana doświadczeń liderów stowarzyszeń      abstynenckich z kraju i zza 
granicy przyczyniło się do wprowadzenia innowacji w naszym      Klubie, co jest korzystne dla 
zmniejszenia problemu uzależnienia, pomocne w powrocie       uzależnionych do społeczeństwa i 
naprawy zaburzonych więzi rodzinnych.
października 2016 roku Klub Abstynentów „Krokus” uczestniczył w Festynie z okazji Dnia Uśmiechu. 
Dzień ten jest obchodzony każdego roku w październiku. W tym roku Gliwice po raz drugi  dołączyły się 
do ogólnoświatowego świętowania. 
Festyn odbył się na terenie Gimnazjum Nr 3 w godzinach 10.00-13.00. Były przeróżne zabawy - 
skakane, śpiewane, malowane, lepione - a wszystkie wesołe i specjalnie wymyślone tak, by uśmiech nie 
opuścił nikogo przez cały dzień. 
Turniej Piłkarski Szóstek "Przez sport do trzeźwości", nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent 
Miasta Gliwice pan Zygmunt Frankiewicz, odbył się na Boisku Orlika przy ulicy Jasnej w Gliwicach 
29.05.2016 r.    Zawodnicy reprezentowali różne środowiska sportowe naszego miasta. Wygrała 
drużyna osiedlowa z Czechowic "FC Gladiatorzy". Drugie miejsce zajęła drużyna KA "Krokus" Gliwice, a 
trzecie również nasza drużyna KA "Krokus"- Łabędy.
W niedzielę 27.11.2016 odbył się IX- ty Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego pod hasłem ,,Sport to 
Trzeźwość’’. Zorganizowany przez nasz Klub pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gliwice. 
Gorące podziękowania należą się członkom Rady Dzielnicy Łabędy za wsparcie w realizacji Turnieju - 
Pani Krystynie Sowie i Bernardowi Ficowi.
Nie mniejsze znaczenie dla organizacji turnieju miała Gliwicka Akademia Tenisa Stołowego 
udostępniając nam swoje profesjonalne zaplecze sprzętowe.
Turniej przebiegał w bardzo przyjacielskiej atmosferze, przy zaciętej i sportowej rywalizacji. Zjechało do 
nas wiele ekip ze stowarzyszeń trzeźwościowych ze Śląska. W sumie wystartowało 12 drużyn. Ponadto 
w turnieju Open wraz z członkami klubów abstynenckich uczestniczyli sympatycy naszego 
stowarzyszenia z Gliwic.
Dzięki organizacji tego Turnieju rozwijane są indywidualne  zainteresowania uczestników.  Wspólne 
spędzenie czasu sprzyja integracji uczestników spotkania – zawodników i kibiców. Organizowany 
Turniej jest kontynuacją odbywających się przez cały rok treningów na użyczonej przez GCOP sali 
gimnastycznej przy ul. Barlickiego. Uczestnikami są mieszkańcy Gliwic.
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości -  To organizowane co roku spotkanie, w czasie którego można 
rozmawiać o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu, informować o działaniach na rzecz 
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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)

5000

0

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

wyjścia z nałogu i utrzymaniu trzeźwości. W tym roku spotkanie odbyło się 21 marca. W okresie przed 
tą imprezą rozpowszechniono 50 plakatów i 2000 ulotek na temat obchodów tego szczególnego dnia 
promującego działania Klubu  na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysłano 48 zaproszeń 
do instytucji, mediów i organizacji pozarządowych. Na obchody przybyli Przewodnicząca Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor GCOP, przedstawiciel Izby Wytrzeźwień, 
przedstawiciel Poradni Odwykowej w Gliwicach, przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz 
członkowie organizacji pozarządowych.  Po części oficjalnej odbyło się spotkanie grup 
samopomocowych, które działają w naszym Klubie.
Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży -  Konkurs organizowany jest corocznie w ramach profilaktyki 
zapobiegania uzależnieniom. Buduje w mediach wizerunek miasta Gliwice, jako zaangażowanego w 
zapobieganie patologiom społecznym.     W tym roku odbył się pt. „Realizuj marzenia bez uzależnienia”. 
Do udziału w Konkursie      zaproszono uczniów gliwickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.    
Prace można było składać do 30 października. 07 listopada 2016 roku 5-osobowa wyłoniła      
zwycięzców.  Na  konkurs wpłynęło  kilkanaście prac uczniów szkół gliwickich.  Przyznano trzy nagrody 
oraz cztery wyróżnienia.
22 października 2016 roku świętowaliśmy 34-tą  Rocznicę działalności Klubu Abstynentów „Krokus”. 
Początkiem uroczystości rocznicowych była Msza Św. odprawiona w Kościele pw. Świętej Rodziny w 
Gliwicach. Mszę sprawował i kazanie okolicznościowe wygłosił nasz wyjątkowy gość – Ksiądz Bogdan 
Cofalik, misjonarz pracujący od 27 lat w Papui Nowej Gwinei. 
Następnie członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami i przyjaciółmi, spotkali się w Domu Kultury przy 
ul. Barlickiego. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia gości powitali Maria Stefanik i Janusz Aksamitowski. 
W czasie części oficjalnej podziękowano wszystkim osobom i instytucjom wspierającym ruch 
abstynencki w naszym mieście. Mówiono, jak ważna jest walka podejmowana przez członków 
”Krokusa” o  trzeźwość uzależnionych, którzy szukają pomocy. Jak ważne jest zarażanie zwycięstwem 
trzeźwości, tych jeszcze zniewolonych. Podczas Rocznicy władze Urzędu Miasta reprezentowali Radni 
Pani Krystyna Sowa oraz Pan Bernard Fic. Mieli oni dla członków Stowarzyszenia ciepłe słowa i 
okolicznościowy upominek. Na uroczystość  przyjechali również przedstawiciele Regionalnego Związku 
Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele Stowarzyszeń z miast 
ościennych.
Prowadzenie Klubu Abstynentów „KROKUS”, poprzez utrzymanie Klubu jako alternatywnego miejsca do 
spędzania czasu wolnego osób  uzależnionych i ich  rodzin oraz osób, którym bliska jest idea 
propagowania trzeźwości.  Poprzez zintensyfikowanie działań na rzecz pomocy ludziom uzależnionym 
od substancji psychoaktywnych, a w szczególności od alkoholu, Klub staje się miejscem, w którym 
osoby potrzebujące szukają pomocy i wsparcia. Sam wygląd pomieszczeń klubowych powoduje, że 
ludzie zaczynają się czuć komfortowo i jednocześnie sięgają po pomoc terapeutyczną.

Druk: MPiPS 5



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających wsparcia 
w trzeźwieniu i 
abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

94.99.Z

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 6
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ochrona i promocja 
zdrowia

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających wsparcia 
w trzeźwieniu i 
abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

86.90.E

Druk: MPiPS 7



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających wsparcia 
w trzeźwieniu i 
abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

88.99.Z

Druk: MPiPS 8



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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 9
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających 
wsparcia w trzeźwieniu 
i abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

94.99.Z

Druk: MPiPS 10



ochrona i promocja 
zdrowia

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających 
wsparcia w trzeźwieniu 
i abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

86.90.E

Druk: MPiPS 11



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

1. Pomoc 
rehabilitacyjna i 
readaptacyjna dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu będących po 
przebytej terapii 
odwykowej, 
wymagających 
wsparcia w trzeźwieniu 
i abstynencji, dla osób 
uzależnionych i rodzin, 
dla osób 
współuzależnionych 
będących ofiarami 
przemocy oraz 
Dorosłych Dzieci 
Alkoholików a także 
nawiązywanie 
kontaktów z osobami 
uzależnionymi i 
współuzależnionymi, 
motywowanie ich do 
podjęcia terapii 2. 
Podejmowanie działań 
na rzecz własnych 
członków, 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
zapewniających 
integrację społeczną 
osób z problemem 
alkoholowym 3. 
Promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia 
wśród mieszkańców 
Miasta Gliwice, a także 
działalności Klubu 
wśród społeczności 
lokalnej poprzez 
organizację 
przedsięwzięć 
rekreacyjno-
sportowych o raz 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych 4. 
Prowadzenie Klubu 
Abstynentów 
„KROKUS” poprzez 
utrzymanie 
alternatywnego miejsca 
 do spędzania czasu 
wolnego osób 
uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób, 
którym bliska jest  idea 
propagowania 
trzeźwości

88.99.Z

Druk: MPiPS 12



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) 114,143.13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 106,754.98 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,388.15 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

92,458.63 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,070.06 zł

3,055.00 zł

1,015.06 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,063.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 92,458.63 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 15,550.84 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,217.28 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 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 1,387.73 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,387.73 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

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: 110,076.22 zł 1,387.73 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

102,537.70 zł 1,387.73 zł

7,388.15 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.37 zł 0.00 zł

1 zlot rodzin abstynenckich 1,387.73 zł

1 dofinansowanie dla uczestników zlotu 1,387.73 zł

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

Druk: MPiPS 14



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.)

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

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

30.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

15.00 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

10.00 osób

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 28,108.87 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28,108.87 zł

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

12,310.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12,310.00 zł

5.00 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

5.00 osób

0.00 osób

19.00 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

15.00 osób

4.00 osób
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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)

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
(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

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

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)

606.25 zł

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

0.00 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)

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)

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

1,015.00 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)

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

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)

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

1 Prowadzenie Klubu 
Abstynentów KROKUS

Prowadzenie Klubu 
Abstynentów KROKUS

Urząd Miasta Gliwice 82,458.63 zł

2 Prowadzenie Filii Klubu 
Abstynentów KROKUS

Prowadzenie Filii Klubu 
Abstynentów KROKUS

Urząd Miasta Gliwice 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Gliwice 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Adamiuk, 31.05.2017r Data wypełnienia sprawozdania 2017-03-31
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