
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE 
STOWARZYSZENIA  PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „AD REM” 

 za rok 2010
I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2

Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu 08.01.2007 wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
Stowarzyszenie zostało wpisane do następujących rejestrów i ewidencji :
► do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271585
► do systemu REGON pod nr  100300450
► do ewidencji podatkowej NIP 7272692174
 Dane dotyczące członków zarządu ( imię i nazwisko, adres zamieszkania):

1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Nowopolska 13/19

2. Anna Ziober – Vice-prezes  Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Pojezierska 24/12

     3.  Dominika Żurkowska – Skarbnik  Stowarzyszenia 
          zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia8/53

Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  to:
1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
     zamieszkała w Łodzi, przy ul. Nowopolskiej 13/19
2. Anna Ziober – Vice-prezes Stowarzyszenia,

    zamieszkała w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 24/12
3. Dominika Żurkowska – Skarbnik  Stowarzyszenia

zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia8/ 53

 Misja Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie AD REM   powstało   z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje 
się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, 
wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje 
się młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. 
Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu 
własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to 
poprzez aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań,  usamodzielnianie, organizowanie 
warsztatów i terapii. 
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Cele Statutowe Stowarzyszenia:

a) Integracja  społeczna  i  zawodowa  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  oraz  niedostosowanej 
społecznie.

b) Pomoc  społeczna  dla  rodzin  dzieci  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym
i  niedostosowanych,  w tym pomoc rodzinom i  dzieciom w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i dzieci;

c) Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz 
niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,

d) Podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;

e) Krajoznawstwo  oraz  wypoczynek  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  społecznym  i 
niedostosowanej;

f) Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanej;

g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród 
młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i  niedostosowanej  społecznie
 i ich rodzin;

h) Upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także  działań 
wspomagających  rozwój  demokracji  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  społecznym  i 
niedostosowanej;

i) Działania  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i  współpracy  miedzy 
społeczeństwami  wśród  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  społecznym
i niedostosowanej;

j) Działalność charytatywna;

k) Nauka,  edukacja,  oświata  i  wychowanie,  w  szczególności  działalność  informacyjna
i szkoleniowa dotycząca przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania 
temu zjawisku;

l) Popularyzowanie  wiedzy  o  problemach  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie;

m) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
wśród  rodzin  dzieci  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym
i niedostosowanych;

n) Promocja  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

o) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
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p) Promocja i organizacja wolontariatu;

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia wynikające ze statutu:

a) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej (studiów, szkoleń, kursów, 
wykładów, seminariów, warsztatów naukowych), 

b)  współpraca z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego zajmującymi się pomocą 
młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

c)  współpraca  z  międzynarodowymi  i  zagranicznymi  organizacjami,  instytucjami
i fundacjami, 

d) organizowanie  akcji  pomocy  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i  niedostosowanej  społecznie  z 
udziałem innych podmiotów

e) organizowanie,  finansowanie  i  prowadzenie  wycieczek,  półkolonii,  obozów  rekreacyjnych,  zawodów, 
konkursów  oraz  wycieczek  dla  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin;

f) organizowanie,  finansowanie oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla  młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem i  niedostosowanej  społecznie  oraz  ich  rodzin,  pomoc w rozwiązywaniu  konfliktów  w 
rodzinie;

g) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie;

h) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 
oraz tworzenie miejsc pracy dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;

i) organizowanie,  finansowanie  i  prowadzenie  działań  wykorzystujących  nowe  technologie  informacyjne  i 
telekomunikacyjne  w  aktywizacji  zawodowej  i  społecznej  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem  i 
niedostosowanej społecznie;

j) pomoc  finansową  i  rzeczową  udzielaną  osobom,  organizacjom  i  instytucjom  w  ramach  programów 
grantowych;

k) zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie 
ich na potrzeby osób i instytucji; 

l) inicjowanie  i  podejmowanie  dzielności  promocyjnej  na  rzecz  młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem i 
niedostosowanej  społecznie  ze  społecznością  lokalną,  organizowanie  seminariów,  szkoleń,  działalności 
wydawniczej oraz współpracę ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi;

m) zakładanie  i  prowadzenie  placówek  profilaktycznych  (kluby  twórcze  dla  młodzieży,  świetlice 
socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby ekologiczne, placówki całodziennego pobytu itp).
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II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA – część merytoryczna  :

1.Działania skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowane były poprzez 
następujące projekty  :  

• -JEDEN KROK DO DOROSŁOŚCI   –do 30 lipca  2010 roku stowarzyszenie kontynuowało realizację 
dwuletniego projektu  "NOTA BENE – JEDEN KROK DO DOROSŁOŚCI..." współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Celem projektu było kompleksowe przygotowanie grupy 15 wychowanków opuszczających 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
stworzenie i nadzór nad dalszym działaniem pozaszkolnego Klubu Nota Bene, który pracował w oparciu o 
program socjoterapeutyczny połączony z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. 
Poprzez realizację projektu jego uczestnicy nabyli wiedzę i doświadczenia dotyczące wszelkich aspektów 
„poruszania się” po różnych instytucjach publicznych oraz zwiększyli swoje kompetencje społeczne. 
Poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwoju osobistego (tzw. Akademii Rozwoju) nabyli umiejętności 
samorealizacji, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie jakości ich życia, wzmocniło motywację do 
aktywnego działania w życiu społecznym, oraz podwyższyło samoocenę i jakość pracy w grupie. Projekt 
został prawidłowo rozliczony, wszystkie wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte. W ramach 
projektu przygotowany oraz wydany został Poradnik Usamodzielnienia – zbiór praktycznych porad dla 
młodych osób opuszczających placówki wychowawcze. Poradnik został przygotowany przez uczestników 
projektu.
W roku 2010 stowarzyszenie aplikowało o środki na kontynuacje projektu w ramach POKL, Priorytet VII 
Poddziałania 7.2.1. Wniosek stowarzyszenia przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, jednak ze względu 
na brak środków finansowych grantodawcy nie został rekomendowany do dofinansowania.

• HOSTEL NOTA BENE- Młodzi dla Młodych   to idea przedsiębiorstwa społecznego jakim jest powołanie do 
życia i funkcjonowania na wolnym rynku HOSTELU NOTA BENE. Hostel ma być samoutrzymującym się 
przedsięwzięciem stanowiącym połączenie dwóch zintegrowanych ze sobą elementów: 

1. Prowadzenie całorocznego prywatnego akademika dla studentów na terenie miasta Łodzi ( dostępnego 
dla studentów wszystkich wyższych uczelni naszego miasta, jesteśmy również w naszej ofercie 
zainteresowani studentami – obcokrajowcami, w okresie letnim chcemy aby miejsca w akademiku były 
wykorzystywane jako baza noclegowa i szkoleniowa  przez zorganizowane grupy młodzieży zarówno 
krajowej jak i zagranicznej , które przyjeżdżają do naszego miasta w związku z odbywającymi się tu 
projektami- część z tych projektów będzie realizowana przez nasza organizację)

2. Hostel NOTA BENE  będzie miejscem pracy dla młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze w tym 
przede wszystkim socjoterapeutyczne. Młodzież znajdzie tu prace oraz fachowe wsparcie 
socjoterapeutyczne oraz zawodowe realizowane poprzez zajęcia  socjoterapeutyczne, indywidualne 
prowadzenie przez coach-a - doradcę zawodowego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach „ krojonych na 
miarę” czyli dopasowanych do możliwości i umiejętności indywidualnych uczestników. HOSTEL NOTA 
BENE będzie również dla nich domem- miejscem zamieszkania. Za swój pobyt młodzież  będzie płacić, w 
ten sposób chcemy wyrobić w nich nawyk dbania o zarobione pieniądze oraz  miejsce swojego pobytu. Tu 
będą zdobywać umiejętność samodzielnego funkcjonowania, dbania o domowy budżet, podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących ich życia osobistego i zawodowego.  Przystąpienie do projektu- pracy w 
hostelu poprzedzone zostanie obowiązkowym elementem stażu realizowanym jeszcze podczas pobytu 
danego uczestnika w placówce- ośrodku a zakończone będzie wsparciem, w poszukiwaniu pracy na 
wolnym rynku między innymi hotelarskim. Projekt nasz zakłada nawiązanie współpracy z pracodawcami, 
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którzy będą przyjmowali do swoich przedsiębiorstw przygotowanych, godnych zaufania i odpowiedzialnych 
pracowników. Zamiarem naszego projektu będzie wypracowanie marki przedsiębiorstwa wypuszczającego 
na rynek bardzo dobrze przygotowanych pracowników . Pobyt młodego człowieka w naszym hostelu trwać 
będzie nie dłużej niż dwa lata.

W ramach tych działań w roku 2010: 

W miesiącu lipcu stowarzyszenie nawiązało współpracę z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS z Łodzi w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, której celem 
głównym jest stworzenie partnerstwa na rzecz powołania do życia hostelu działającego przy naszym 
stowarzyszeniu. 

W miesiącu l  istopadzie   Program Narodów Zjednoczonych (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce podjęło 
współpracę z naszą organizacją oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr3 w Łodzi. Celem 
współpracy jest aktywizacja społeczno-zawodowa wychowanków MOS oraz podopiecznych stowarzyszenia. 
Wspólnie działania zmierzają do pomocy w procesie usamodzielniania się młodzieży, która opuszcza tego 
typu placówki, wspierania jej w procesie nauki, zdobywania zawodu, inspirowania do podejmowania 
wyzwań, pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. 

W miesiącu g  rudniu   powstał biznes plan naszego przedsięwzięcia za sprawą szkolenia, które odbyło się 
na przełomie miesiąca listopada i grudnia, poprowadzone zostało przez specjalistę w tej dziedzinie Pana 
Witolda Buraczyńskiego.

2.Działania skierowane do społeczności lokalnej,  w której działa Stowarzyszenie AD REM:

• W miesiącu październiku 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało IV Integracyjny Festyn   
Społeczności Lokalnej - „Historia mojego osiedla warto ja poznać”.

Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  działania  zaproponowane  przez  nas  mieszkańcom  spotkały  się  z  dużym 
zainteresowaniem. Znaczącą grupa odbiorców naszych działań były dzieci i młodzież z:

Przedszkola Miejskiego nr 12, Niepublicznego Przedszkole „Wiatraczek”, Szkoły Podstawowej nr 40, Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 3 oraz emeryci z Koła Emerytów „Grzybowa”.

W tym roku patronat honorowy nad Festynem objął pełniący funkcję Prezydenta Łodzi Pan Tomasz Sadzyński. Miło 
nam było gościć podczas Festynu Panią Małgorzatę Ożegalską p.o.  dyrektora Delegatury Łódź Polesie.  Festyn 
przebiegał głównie pod znakiem gry osiedlowej związanej tematycznie z historią Osiedla im. Montwiłła Mireckiego. 
Uczestnicy  Festynu podzieleni  na Patrole  wykonywali  różnorodne zadania,  których  celem było  poznanie  historii 
osiedla  oraz  obyczajów  jego  mieszkańców.  Wszystkie  zorganizowane  tego  dnia  punkty  spotkały  się  z 
zaciekawieniem uczestników i  zgodnie z zasadą uczenia się przez doświadczenie dzieci  i  młodzież poznała i  z 
pewnością zapamięta ważne wydarzenia związane z miejscem, w którym urodzili  się i  mieszkają. Organizatorzy 
imprezy planując przebieg gry próbowali nawiązywać do sytuacji, które miały miejsce w rzeczywistości i dotyczyły 
realnych  osób  i  sytuacji.  W  ten  sposób  udało  nam  się  stworzyć  niepowtarzalny  klimat  tego  wydarzenia. 
Zakończeniem Festynu było wielkie grillowanie, wspólne śpiewy z wykorzystaniem karaoke oraz rozdanie nagród. za 
pomoc w organizacji oraz wkład merytoryczny i finansowy w sukces tego przedsięwzięcia. 
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3. Działania skierowane do członków stowarzyszenia ,wychowawców, wolontariuszy oraz 
innych dorosłych zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym:

• W miesiącu styczniu członek naszego stowarzyszenia Melania Dominiak uczestniczyła w   
międzynarodowym szkoleniu    Activating the inactive young person  ”   .

Szkolenie miało miejsce w Estonii, organizatorem była organizacja Inslander, szkolenie poprowadzone zostało przez trenerów z 
holenderskiej organizacji pozarządowej Richter the Cultural European Innovators. 
Odbyło się w dniach 07-13.01.2010 roku.
Tematyka szkolenia, poprowadzonego metodami aktywizującymi ,dotyczyła metodologii oraz sposobu pracy z  młodzieżą. 
Trudną. Wartością dodana projektu dla naszej organizacji było zawiązanie współpracy z trenerami szkolenia w zakresie 
wspólnego planowania projektów dotyczących aktywizowania młodzieży objętej działaniami naszej organizacji..

III. Działalność gospodarcza: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu:
W roku 2010 zarząd spotkał się 10 razy. Podczas spotkań omawiane był bieżące sprawy stowarzyszenia, 
przebieg realizowanych projektów, planowanie nowych działań organizacji.
W miesiącu czerwcu zarząd zwołał Walne Zebranie Członków, na którym przedstawione zostało sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe za rok 2009 oraz poświecone zostało na omówienie bieżących spraw. W miesiącu 
lipcu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków związane ze szczegółowym zaplanowanie działań 
organizacji w tym wypracowanie strategii działań zmierzających do powołania do życia HOSTELU NOTA BENE. 

a.Cel realizowanych zadań

Naszym celem jest zwiększenie dostępności różnorodnych zajęć pozaszkolnych dla młodzieży przebywającej w 
MOS nr 3 w Łodzi w celu zapobiegania ich demoralizacji, oddziaływania profilaktycznego i terapeutycznego. Na 
bieżąco w ramach stowarzyszenia działa młodzieżowy klub NOTA BENE miejsce, do którego młodzież 
przebywająca w MOS nr 3 może przyjść napić się herbaty lub kawy, zjeść ciasto i w atmosferze przyjaźni, 
ciepła, komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa mogą dzielić się problemami i przeżyciami, a z 
pomocą doradców dążyć do rozwiązania ich. Stowarzyszenie rozpoczęło też działania zmierzające do objęcia 
wsparciem i celowymi działaniami młodzież opuszczającą placówki wychowawcze i socjoterapeutyczne – 
HOSTEL NOTA BENE. 
Stowarzyszenie działania swoje adresuje również do najbliższej społeczności lokalnej. 

b.  Rezultaty realizowanych zadań

Funkcjonowanie Klubu NOTA BENE 
IV Festyn dla społeczności lokalnej im. Montwiłła Mireckiego
Wydanie poradnika usamodzielnienia 

Dla wychowanków MOS nr 3:
-  efekty społeczne: resocjalizacja uczestników projektów realizowanych przez stowarzyszenie, pomoc osobom 
opuszczającym placówkę we właściwym funkcjonowaniu w społeczeństwie, nauka odpowiedzialności za realizację 
poszczególnych działań, aktywizowanie młodzieży defaworyzowanej do pracy na rzecz społeczności lokalnej
-  efekty wychowawcze: nauczenie odpowiedzialności, próba nauczenia funkcjonowania w społeczeństwie
i właściwego pełnienia roli obywatela, kształtowanie postaw ekologicznych, kształtowanie umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego i korzystania z dóbr kultury, 
- efekty psychologiczne: zwiększenie samokontroli, współpracy w grupie, podnoszenie poczucia odpowiedzialności 
za swoje czyny, kształtowanie asertywności, odpowiedzialności za siebie i podejmowane decyzje
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Dla społeczeństwa lokalnego:
- integracja środowiska społeczności lokalnej
- zmiana negatywnego wizerunku młodzieży trudnej w oczach mieszkańców społeczności lokalnej
- zaangażowanie w proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających MOS nr 3 w Łodzi

VI. Informacje dotyczące zatrudnienia, płac lokatach bankowych
W 2010 roku członkowie swoje funkcje pełnili społecznie.
Stowarzyszenie w ramach realizacji zleconych zadań uzyskało dotacje, które w pozwoliły na podpisywanie umów 
zlecenie lub o dzieło.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało: 

• w kasie głównej kwotę 681 zł 92 groszy 
• w banku kwotę 2.034 zł 25 groszy 

W 2010 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.

Stowarzyszenie na koniec roku 2010 nie posiadało zobowiązań. 

VII. Uzyskane przychody
W 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości (na dzień 31.12.2010) 78.553,31 zł. z gdzie:

•  1.320,00 – składki członkowskie
•  2.220,33 – dodatni wynik finansowy roku 2009 zaliczony w przychody statutowe roku 2010
• 73.568,62 – przychody wydzielonych projektów
•  1.000,00 – darowizny pieniężne
•     444,00 – darowizny – 1%
•         0,36 – odsetki bankowe

 

 VIII. Koszty

• W 2010 roku (na dzień 31.12.2010) Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej 
koszty 75.837,03 zł gdzie: 
73.568,62 zł. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte z dotacji 

• 625,69 zł. - koszty realizacji zadań statutowych wydzielonych projektów pokryte ze środków własnych
• 179,01 zł. – koszty statutowe działalności stowarzyszenia pokryte ze środków własnych
• 1.269,56 zł. – koszty administracyjne
• 194,15 zł. - pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty roku 2008 ujęte w roku 2010 (rozliczenie 

projektu zrealizowanego w 2008 roku)  

Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Do Urzędu Skarbowego zostanie złożona roczna deklaracja 
podatkowa CIT - 8.

IX. Kontrole

 W roku 2010 została przeprowadzona kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń 
społecznych w okresie od 21 maja do 10 czerwca. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:
- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek  na ubezpieczenia społeczne oraz innych 
składek i wpłat do których pobierania zobowiązane jest nasze stowarzyszenie. Kontrolą objęto okres od 06.08.2007 
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do 30.04.2010 roku. W wyniku kontroli stwierdzono rzetelność opłacania składek, wykazano jednak rozbieżności w 
terminach zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych oraz wyrejestrowania z tych ubezpieczeń osób z którymi 
stowarzyszenie zawarło umowy cywilno-prawne. Powyższe rozbieżności zostały skorygowane zgodnie z protokołem 
pokontrolnym. 
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