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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina RZESZÓW

Powiat RZESZÓW

Ulica UL. UNII LUBELSKIEJ Nr domu 6 Nr lokalu 8

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-016 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja.profil@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-04-14

2018-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36420940700000 6. Numer KRS 0000612951

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie działań z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczenia społecznego, w 
tym:
• prowadzenie wielokierunkowych działań profilaktycznych oraz 
naprawczych zapobiegających patologiom społecznym, 
przeciwdziałających uzależnieniom 

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

Marcin Mołoń Prezes Zarządu TAK

Tomasz Kobylański 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

Łukasz Sebastian Bobko Członek komisji nadzoru TAK

Grzegorz Rokosz Członek komisji nadzoru TAK

FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO - FIL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

i wszelkiemu wykluczeniu różnych grup społecznych;
• podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze przyczyn 
powstawania i rozwoju zachowań patologicznych oraz wykluczeń 
społecznych;
• rozwój sformalizowanych form opieki i wsparcia oraz środowiskowych 
form pomocy i samopomocy względem osób i rodzin z obszaru włączenia 
społecznego;
• działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania 
i ochrony praw dziecka oraz wsparcia systemu pieczy zastępczej;
• poprawa sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej oraz zdrowia 
psychicznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• rzecznictwo interesów i wzmacnianie grup w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej w tym w szczególności rodzin i osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo, niepełnosprawnych, seniorów, osób uzależnionych, ubogich i 
bezdomnych;
• działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; 
• działalność charytatywna; 
• holistyczna rewitalizacja społeczna i środowiskowa z uwzględnieniem 
działań inwestycyjnych.

2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 
społecznej, w tym:
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
oddolne inicjatywy;
• podejmowanie inicjatyw w zakresie wdrażania i promowania istotnych 
rozwiązań prawnych i społecznych oraz partycypacja w tworzeniu dorobku 
prawnego Unii Europejskiej;
• podejmowanie otwartego dialogu społecznego i integracja środowisk 
lokalnych;
• podejmowanie inicjatyw, wspieranie i promowanie działań opartych na 
współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 
terytorialnego;
• upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami; 
• pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie między innymi: równego 
statusu  płci,  ich roli i miejsca we współczesnym świecie oraz 
upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn;
• pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
• działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
• zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości prawnej obywateli, 
budowanie poradnictwa obywatelskiego;
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;
• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
• promocja i organizacja wolontariatu;
• propagowanie tolerancji poprzez szerzenie idei równości.

3. Wspieranie kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
oraz ochrona zdrowia publicznego, w tym:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
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• działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury 
i dziedzictwa narodowego;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej 
i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:
 Działalność nieodpłatną taką jak:

1) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu 
skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych 
oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia 
społecznego, 
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 
3) organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, 
warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji 
plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i 
podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
4) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i 
innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
5) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i 
reintegracji,
6) prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów 
konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego,
7) prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i 
prawnego,
8) prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
9) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, 
służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
11) tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki 
społecznej,
12) tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, sportowym, 
rekreacyjnym,
13) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, 
14) współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za 
granicą w celu realizacji zadań statutowych,
15) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych,
16) wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
17) prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 

 Działalność odpłatną taką jak:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu 
skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych 
oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia 
społecznego,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 
3) organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, 
warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji 
plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i 
podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
4) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i 
innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
5) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i 
reintegracji,
6) prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów 
konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego,
7) prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i 
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prawnego,
8) prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
9) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, 
służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
11) tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki 
społecznej,
12) tworzenie systemu wsparcia, w tym tworzenie i prowadzenie placówek 
o różnym profilu oraz placówek profilaktycznych dla osób uzależnionych, w 
tym od uzależnień behawioralnych, osób bezdomnych, seniorów i innych 
osób pozostających w sytuacji kryzysowej,
13) tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, sportowym, 
rekreacyjnym,
14) współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za 
granicą w celu realizacji zadań statutowych,
15) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, 
16) wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
17) prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1)#DomyDzieckabezWirusa - W ramach akcji charytatywnej #DomyDzieckaBezWirusa zostały zabezpieczone potrzeby związane 
z zabezpieczeniem środków ochrony osobistej w okresie, gdzie tychże środków brakowało na rynku a ceny sięgały zawrotnych 
kwot. W ramach akcji poza zabezpieczeniem środków ochrony higienicznej, zapewniliśmy wsparcie psychologiczne dzieciom i 
młodzieży, będącej wychowankami podkarpackich domów dziecka. W bardzo trudnym czasie, jakim jest pandemia 
koronawirusa, Fundacja PRO-FIL przeprowadziła akcję charytatywną, dzięki której udało się wzmocnić poczucie bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie woj. podkarpackiego. Sytuacja, w której wszędzie brakowało maseczek i płynów 
do dezynfekcji  oraz bardzo surowa izolacja wszystkich a zwłaszcza dzieci z domów dziecka była dla nich niezwykle trudna. Dzięki 
zorganizowaniu zbiórki oraz zorganizowaniu bezpłatnych konsultacji psychologicznych, udało się zapewnić wsparcie blisko 1500 
osobom. 
Dodatkowymi wartościami naszej akcji charytatywnej było rozwijanie postawy wolontariatu oraz solidarności w czasach kryzysu 
i braku pewności co będzie jutro. Odbiorcy akcji to nie tylko dzieci z domów dziecka ale również darczyńcy i sponsorzy, u których 
w widoczny sposób rozwijaliśmy te pro społeczne postawy.

2) BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA - W okresie pandemii i izolacji spowodowanej lockdownem w 2020roku, wiele osób 
wskutek zagrożenia zdrowia i życia przeżywało mnóstwo sytuacji stresowych i napięć z nich wynikających. Liczne telefony i 
zapytania na facebooku pokazały nam jak wielka jest skala zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne. W wyniku tych potrzeb 
zdecydowaliśmy się zorganizować bezpłatne poradnictwo psychologiczne online dla wszystkich potrzebujących, bez żadnych 
ograniczeń. We współpracy z 53 urzędami gmin w krótkim czasie rozpromowaliśmy naszą akcję pomocową i w  bardzo szybkim 
tempie się rozpoczęła. Łącznie udzieliliśmy 336 godzin konsultacji psychologicznych. Skorzystały z niego osoby z 53 Gmin, klienci 
7 PCPRów, 5 DPSów i 12 OPSów z woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Odbiorcami były zarówno dzieci jak i młodzież 
a zwłaszcza osoby dorosłe. Z licznych stron wpływały do nas słowa uznania za tą spontaniczną i bardzo potrzebną inicjatywę. 
Wsparcia udzielali terapeuci na co dzień współpracujący z Fundacją PRO-FIL oraz terapeuci z Centrum Terapeutycznego SELF.

3) „Czas ruszyć z miejsca!” - Głównym celem projektu był wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia poprzez 
kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w woj. Podkarpackim, będących osobami 
biernymi zawodowo, należącymi do kategorii NEET ( 18 osób) lub ubogimi pracującymi, osobami zatrudnionymi na umowach 
krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (6 osób), w tym min. 12 osób zamieszkujących średnie 
miasta wojewódzkie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 5 osób o niskich kwalifikacjach. Sytuacja młodych osób na 
rynku pracy jest bardzo trudna. Projekt objął wsparciem 24 osoby, w tym osoby bierne zawodowo należące do NEET i osoby 
ubogo pracujące (umowy krótkoterminowe, cywilnoprawne). Celem projektu był wzrost zdolności do podjęcia stabilnego 
zatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne. Poprzez zaplanowane w projekcie zadania beneficjenci otrzymali 
kompleksowe wsparcie w zakresie utworzenie IDP, poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa 
pracy, a także udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych. 12 osób otrzymało możliwość odbycia płatnych staży 
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zawodowych, po którym mają zagwarantowane zatrudnienie. Zakładana efektywność zatrudnieniowa i zawodowa projektu 
przedstawia się następująco:
• efektywność zatrudnieniowa projektu ogólna - 57%, 
• efektywność zatrudnieniowa osób w najtrudniejszej sytuacji – 42%, 
• efektywność zawodowa - 27%.

4) Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 
oraz podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: kompetencji społecznych, przeciwdziałania 
zaburzeniom procesów psychofizycznych oraz wykorzystywania nowych technologii i mediów cyfrowych (w tym komputera i 
Internetu) w codziennym funkcjonowaniu 24 osób starszych (60+) oraz 24 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne w 
okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Działania prowadzone w ramach zadania umożliwiły osiągnięcie celu 
głównego tj. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową oraz podniesienie poziomu 
wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: kompetencji społecznych, przeciwdziałania zaburzeniom procesów 
psychofizycznych oraz wykorzystywania nowych technologii i mediów cyfrowych (w tym komputera i Internetu) w codziennym 
funkcjonowaniu 24 osób starszych (60+) oraz 24 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne w okresie od 1 kwietnia 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r. Projekt przyczynił się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną w zakresie świadomego i bezpiecznego poruszania się po e-świecie. Przeprowadzone działania przyczyniły 
się do zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. Realizacja poszczególnych działań w 
ramach zadania publicznego pozwoliła także na osiągnięcie założonych celów szczegółowych: 1. Poszerzenie oferty usług 
edukacyjnych skierowanych do 48 uczestników projektu. 2. Podniesienie poziomu edukacji i kompetencji 48 uczestników 
projektu poprzez organizację warsztatów, realizację inicjatyw obywatelskich, konsultacji z mentorem, konsultacji 
psychologicznych jak też zorganizowanie 2 wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych. 3. Wzmocnienie potencjału Fundacji jako 
organizacji poprzez wzrost liczby współpracujących wolontariuszy oraz wzrost rozpoznawalności wśród mieszkańców regionu. 4. 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób ograniczonych barierami funkcjonalnymi poprzez dostosowanie materiałów 
edukacyjnych i sposobu prowadzenia zajęć do ograniczeń i możliwości UP. Projekt pozwolił na rozwój potencjału intelektualnego 
seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z 
wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości. Istotny wpływ na osiągnięcie założonych celów miało 
bezpośrednie zaangażowanie osób starszych w inicjowane działania, inicjatywy oraz współtworzenie działań o charakterze 
prospołecznym na rzecz społeczności lokalnych.

5) „1:0 dla Młodych!” projekt POWR.01.04.00-00-0063/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie z Gminą Przeworsk)
Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.04.2020
Miejsce realizacji: Gmina Przeworsk, woj. Podkarpackie
Beneficjenci: osoby w wieku 15-19 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Przeworsk, których kompetencje społeczne wymagają 
rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy
Cel główny: wzrost kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, za pomocą kompleksowego wsparcia 
uwzględniającego indywidualny potencjał uczestnika oraz angażowanie odbiorów w lokalną aktywność społeczną – wolontariat 
na rzecz społeczności lokalnej.

6) „Z pomocą rodzinie” Projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: VII Integracja społeczna, działanie: 8.4. 
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
Rola Fundacji: Realizator projektu w partnerstwie z Gminą Przeworsk/Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku.
W ramach projektu realizowane były: diagnoza potrzeb uczestników projektu, wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym Rodzinny Punkt Konsultacyjny (psycholog, prawnik, mediator), wyjazdowe rodzinne warsztaty 
profilaktyczne, stacjonarne rodzinne warsztaty profilaktyczne, socjoterapia, profilaktyka uzależnień od alkoholu, profilaktyka 
narkomanii, zapobieganie agresji i przemocy w rodzinach, trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening kompetencji 
podstawowych, trening kompetencji rodzicielskich, wypłata zasiłków dla rodzin uczestniczących w projekcie. Data realizacji: 
wrzesień 2018-sierpień 2020.

7) Program profilaktyczny na 2020 dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tyczyn oraz kadry pedagogicznej i rodziców 
wraz z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych. Program zakładał przeprowadzenie zajęć warsztatowych w w klasach IV-VIII 
z zakresu uzależnień od alkoholu. Łącznie przeprowadzono 116 warsztatów.

8) "Akademia rozwoju" - zadanie z zakresu pomocy społecznej - z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do 
środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych 
w roku 2020 r. W ramach zadania zrealizowano dla Seniorów z Gminy Krasne warsztaty kompetencji społecznych i warsztaty 
dotyczące korzystania z narzędzi cyfrowych (komputerowe i fotograficzne), trening szybkiego zapamiętywania, zajęcia z nordic 
walking i zajecia realaksacyjne. zadanie trwało w okresie 01.08-31.12.2021 r.

9) "Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

2566

112

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

terenie województwa podkarpackiego". Zadanie realizowane od grudnia 2020, na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W ramach konsultacji każda z osób, która wyraziła taką potrzebę, mogła skorzystać z 10 sesji 
konsultacyjnych z psychologiem/psychoterapeutą. Łącznie zaplanowano 500h wsparcia.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (np. odbiorców usług ośrodków 
pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych) 
m.in. poprzez prowadzenie punktów 
konsultacyjnych, warsztatów artystyczno-
rozwojowych, treningów umiejętności 
społecznych i profilaktyk, konsultacje dotyczące 
usprawniania funkcjonowania instytucji 
pomocowych oraz rehabilitacyjnych. Działania w 
tej sferze działalności pożytku publicznego 
realizowane były m.in. projekty "Z pomocą 
rodzinie" i "Czas ruszyć z miejsca", a także 
zadania publiczne "Akademia rozwoju" i 
"Międzypokoleniowa akademia rozwoju"

86.90.E 0,00 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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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) 512 600,72 zł

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

1 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i 
edukacyjnych dotyczących zapobiegania 
uzależnieniom substancyjnym i 
wzmacniania zasobów indywidualnych u 
dzieci w celu lepszego radzenia sobie w 
obliczu problemów i napięć emocjonalnych. 
Realizacja działań w tej sferze działalności 
pożytku publicznego odbyła się w formie 
realizacji programu profilaktycznego na 
2020 r. dla uczniów szkół podstawowych z 
terenu Gminy Tyczyn oraz kadry 
pedagogicznej i rodziców wraz z organizacją 
pozalekcyjnych zajęć sportowych.

85.59.B 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych 
dotyczących zdrowia psychicznego, w obliczu 
problemów i napięć emocjonalnych związanych z 
pandemią COVID-19. Realizacja działań w tej 
sferze działalności pożytku publicznego odbyła 
się w formie realizacji m.in. zadania publicznego 
"Świadczenie specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego/psychoterapeutycznego dla 
osób niepełnosprawnych na terenie 
województwa podkarpackiego", a także 
BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, która 
udzielana była Gminom województwa 
podkarpackiego.

85.59.B 0,00 zł
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5 454,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 486 203,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 437 039,18 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 75 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 561,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 381,00 zł

2.4. Z innych źródeł 561,54 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

237 033,92 zł

165 559,36 zł

75 000,00 zł

8 610,00 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:

0,00 zł

20 381,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 562,08 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 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: 477 879,98 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

399 477,10 zł 0,00 zł

75 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 368,28 zł

34,60 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

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

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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

10 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

0 osób fizycznych
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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 52 739,24 zł

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

52 739,24 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)  

0,00 zł

0 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)

106 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

105 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 52 739,24 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 564,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 50 175,24 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)

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)

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

1 Program profilaktyczny na 
2020 dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu 
Gminy Tyczyn oraz kadry 
pedagogicznej i rodziców 
wraz z organizacją 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych

Program zakładał 
przeprowadzenie zajęć 
warsztatowych w w klasach IV-
VIII z zakresu uzależnień od 
alkoholu. Łącznie 
przeprowadzono 116 
warsztatów.

Gmina Tyczyn 75 000,00 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

1 "Z pomocą rodzinie" (lata 
realizacji 2018-2020)

Zwiększenie dostępności usług 
społecznych w szczególności 
usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług 
wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Województwo Podkarpackie - 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

182 260,00 zł

2 "Czas ruszyć z miejsca!" Wzrost zdolności do podjęcia 
stabilnego zatrudnienia poprzez 
kompleksowe wsparcie 
aktywizacyjne dla osób w wieku 
18-29 lat zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Województwo Podkarpackie - 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

405 330,61 zł

3 Międzypokoleniowa 
Akademia Rozwoju

Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, integracja 
wewnątrz- i międzypokoleniowa 
oraz podniesienie poziomu 
wiedzy i praktycznych 
umiejętności w zakresie: 
kompetencji społecznych, 
przeciwdziałania zaburzeniom 
procesów psychofizycznych oraz 
wykorzystywania nowych 
technologii i mediów cyfrowych 
(w tym komputera i Internetu) 
w codziennym funkcjonowaniu 
24 osób starszych (60+) oraz 24 
uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Krasne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

115 830,00 zł

4 Akademia Rozwoju Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu oraz podniesienie 
poziomu wiedzy i praktycznych 
umiejętności w zakresie: 
kompetencji społecznych, 
przeciwdziałania zaburzeniom 
procesów psychofizycznych oraz 
wykorzystywania nowych 
technologii i mediów cyfrowych 
(w tym komputera i Internetu) 
w codziennym funkcjonowaniu 
24 osób starszych (60+)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 27 000,00 zł

5 "Świadczenie 
specjalistycznego 
poradnictwa 
psychologicznego/psychoter
apeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych na 
terenie województwa 
podkarpackiego"

Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom pandemii COVID-19. W 
ramach konsultacji każda z 
osób, która wyraziła taką 
potrzebę, mogła skorzystać z 10 
sesji konsultacyjnych z 
psychologiem/psychoterapeutą

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

44 270,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-06 13



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 

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

Marcin Mołoń - Prezes Zarządu
Tomasz Kobylański - Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

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

2021-10-06
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