
Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2011
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W 
RZESZOWIE

Kraj          POLSKA Województwo     
PODKARPACKIE

Powiat M. RZESZÓW

Gmina M. RZESZÓW Ulica JANA STYKI Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-006 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-850-01-14

Nr faksu 17-850-01-14 E-mail 
albertrzeszow@pro.onet.pl

Strona www www.bratalbert.rzeszow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69071070900000 6. Numer KRS 0000014409
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

ALEKSANDER ZACIOS-PREZES ZARZĄDU, MICHALINA 
SANECKA-WICEPREZES ZARZĄDU, MAGDALENA KUŚNIERZ-
WICEPREZES ZARZĄDU, ELŻBIETA BARAN-SEKRETARZ, 
STANISŁAW SZOSTAKIEWICZ-CZŁONEK ZARZĄDU, 
MAŁGORZATA KRZYŚKO-SKARBNIK, MARIA ELŻBIETA 
DĄBROWSKA-CZŁONEK ZARZĄDU, ELŻBIETA HALINA 
OWSIANY-CZŁONEK ZARZĄDU, STANISŁAW DRZAŁ-CZŁONEK 
ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

MAREK MALUGA-PRZEWODNICZĄCY, MARIANNA 
SZCZEPAŃSKA-CZŁONEK KOMISJI, EDWARD CIOŁEK-
CZŁONEK, STANISŁAW KORCZYKOWSKI-CZŁONEK, JERZY 
RZESZUTEK-CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM, 
UZALEŻNIONYM, SAMOTNYM, ZWALNIANYM Z ARESZTÓW 
ŚLEDCZYCH I ZAKŁADÓW KARNYCH, W DUCHU PATRONA 
ŚW. BRATA ALBERTA

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Towarzystwo swoje cele i zadania statutowe realizuje przez:
a) zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, 
schronisk, ochronek,noclegowni, hosteli,kuchni, łaźni i innych 
placówek pomocy bezdomnym, ubogim i uzależnionym. Ośrodki te 
działają wg regulaminów ustalonych przez ZarządTowarzystwa,
b) działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną (Klub 
Albertyński), a w szczególności:
- udzielanie wsparcia duchowego i psychologicznego,
- udzielanie pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.),
- udzielanie pomocy medycznej, występowanie z wnioskami o 
uzyskanie rent,emerytur, miejsc w domach stałej opieki itp.,
- udzielanie pomocy prawnej,
- organizowanie pracy, uwzględniając możliwości zatrudnienia: 
bezdomnych, osób pozbawionych środków do życia,osób objętych 
pomocą opieki społecznej w ramach programu wychodzenia z 
bezdomności,
- prowadzenie działalności resocjalizacyjnej i wychowawczo – 
oświatowej,dofinansowywanie rekolekcji, pielgrzymek, 
wycieczekitp.,
c) reintegrację zawodową i społeczną oraz umożliwienie 
zatrudnienia wspieranego zgodnie z przepisami o zatrudnieniu 
socjalnym,
d) współdziałanie z administracją rządową, samorządem 
terytorialnym, organizacjamipozarządowymi, Kościołem Katolickim i 
innymi kościołami oraz partneramizagranicznymi działającymi na 
polu pomocy społecznej,
e) prowadzenie działalności informacyjnej,wydawniczej 
(czasopisma, publikacje i inne w tym gazety „Przemiana”) i 
inspirowanie badań naukowych nad bezdomnością,
f) zrzeszanie i szkolenie wolontariuszy zgodnie z Ustawą o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
g) zatrudnianie i szkolenie pracowników,
h) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na cele 
statutowe,
i) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, 
wystaw, imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, itd.
j) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

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

działalność charytatywnej
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN I KOBIET, 
PROWADZENIE HOSTELU, PROWADZENIE KUCHNI DLA UBOGICH I 
BEZDOMNYCH, PROWADZENIE ŁAŹNI DLA POTRZEBUJACYCH, 
REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA M.IN.POPRZEZ 
PROWADZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, RESOCJALIZACJA I 
WYCHOWANIE M.IN.PRZEZ PROWADZENIE KLUBU ALBERTYŃSKIEGO I 
GRUPY "PRZEMIANA", PROWADZENIE WOLONTARIATU NA RZECZ 
M.IN.BEZDOMNYCH I UBOGICH

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W 
RZESZOWIE

RZESZÓW 100

2 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W 
JAŚLE

JASŁO 50

3 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET W 
RACŁAWÓWCE

RZESZÓW-RACŁAWÓWKA 20

4 HOSTEL "BOŻY DAR" RZESZÓW 7
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4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM-
PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
I KOBIET, PROWADZENIE HOSTELU, PROWADZENIE 
KUCHNI DLA UBOGICH I BEZDOMNYCH, PROWADZENIE 
ŁAŹNI DLA POTRZEBUJACYCH, REINTEGRACJA 
SPOŁECZNA I ZAWODOWA M.IN.POPRZEZ PROWADZENIE 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, RESOCJALIZACJA I 
WYCHOWANIE M.IN.PRZEZ PROWADZENIE KLUBU 
ALBERTYŃSKIEGO I GRUPY "PRZEMIANA", PROWADZENIE 
WOLONTARIATU NA RZECZ M.IN.BEZDOMNYCH I UBOGICH

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.90.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM-
PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
I KOBIET, PROWADZENIE HOSTELU, PROWADZENIE 
KUCHNI DLA UBOGICH I BEZDOMNYCH, PROWADZENIE 
ŁAŹNI DLA POTRZEBUJACYCH, REINTEGRACJA 
SPOŁECZNA I ZAWODOWA M.IN.POPRZEZ PROWADZENIE 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, RESOCJALIZACJA I 
WYCHOWANIE M.IN.PRZEZ PROWADZENIE KLUBU 
ALBERTYŃSKIEGO I GRUPY "PRZEMIANA", PROWADZENIE 
WOLONTARIATU NA RZECZ M.IN.BEZDOMNYCH I UBOGICH

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

87.90.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 3,399,519.89 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,793,038.64 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 734,254.38 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 3,582.04 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42,964.29 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,560,069.72 zł

460,269.03 zł

61,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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2,038,800.69 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 199,261.88 zł

836.00 zł

16,478.70 zł

51,195.00 zł

130,752.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 6,695.78 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -62,748.49 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 42,964.29 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 REMONT I DRENAŻ PIWNIC I TERENU WOKÓŁ SCHRONISKA W RZESZOWIE PO 
POWODZI

33,504.01 zł

2 OPŁATA MEDIÓW W SCHRONISKACH I KUCHNI, REKOLEKCJE I ŚRODKI 
CZYSTOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

9,460.28 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,493,138.69 zł 42,964.29 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,516,242.00 zł 35,722.49 zł

797,002.87 zł 7,241.80 zł

0.00 zł

326,200.01 zł 0.00 zł

2,227.22 zł 0.00 zł

851,466.59 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

38.0 osób

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)

37.5 etatów

11.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

95.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 10 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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1,200.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

30.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1,170.00 osób

65.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

20.00 osób

34.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

9.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,477,811.94 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,247,069.52 zł

968,798.83 zł

nagrody

premie

0.00 zł

206,110.67 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 72,160.02 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 230,742.42 zł

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

1,477,811.94 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 412,401.37 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,065,410.57 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,513.29 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

8,211.69 zł

10. 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)

Do wyżej wykazanego wynagrodzenia wliczone zostały 
dodatkowo takie składniki jak: wynagrodzenie brutto 
refundowane z europejskiego funduszu społecznego, 
świadczenie z FŚS oraz telefon służbowy i ryczałt za 
prywatne auto.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH DLA BEZDOMNYCH KOBIET I 
MĘŻCZYZN

958,000.00 zł

2 PROWADZENIE KUCHNI DLA NAJUBOŻSZYCH 734,000.00 zł

3 PROWADZENIE REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 180,000.00 zł

4 ŚWIADCZENIE USŁUG SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH 45,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 61,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

AGNIESZKA BOJDA/KSIĘGOWA/12.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 DOSTAWA CHLEBA-PRZETARG UPROSZCZONY 73,237.50 zł

2 DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN-PRZETARG UPROSZCZONY 149,206.58 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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