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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, 
MARIA ELŻBIETA DĄBROWSKA-SKARBNIK, STANISŁAW 
SZOSTAKIEWICZ-CZŁONEK ZARZĄDU, MAŁGORZATA 
KRZYŚKO-CZŁONEK ZARZĄDU, STANISŁAW DRZAŁ-CZŁONEK 
ZARZĄDU, JAN CIEŚLIKIEWICZ-CZŁONEK ZARZADU

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 KOMISJI, JERZY 
RZESZUTEK-CZŁONEK KOMISJI, ALICJA DEPA KOSTECKA-
CZŁONEK KOMISJI

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 ZARZĄD 
TOWARZYSTWA,
B)DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ, PROFILAKTYCZNĄ I 
RESOCJALIZACYJNĄ (KLUB ALBERTYŃSKI),
C)REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ 
UMOŻLIWIENIE ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM,
D)WSPÓŁDZIAŁANIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, 
SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM, ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI, KOŚCIOŁEM KATOLICKIM I INNYMI 
KOŚCIOŁAMI ORAZ PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI 
DZIAŁAJĄCYMI NA POLU POMOCY SPOŁECZNEJ,
E)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, 
WYDAWNICZEJ (W TYM GAZETY PRZEMIANA) I 
INSPIROWANIE BADAŃ NAUKOWYCH NAD BEZDOMNOŚCIĄ,
F)ZRZESZANIE I SZKOLENIE WOLONTARIUSZY ZGODNIE Z 
USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I 
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)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

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 POTRZEBUJĄCYCH, 
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
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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

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

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM-
PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
I KOBIET, PROWADZENIE HOSTELU, PROWADZENIE 
KUCHNI DLA UBOGICH I BEZDOMNYCH, PROWADZENIE 
ŁAŹNI DLA POTRZEBUJĄCYCH, 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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN RZESZÓW 218

2 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN JASŁO 86

3 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET RZESZÓW-RACŁAWÓWKA 74

4 HOSTEL "BOŻY DAR" RZESZÓW 11

5 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZESZÓW 24
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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)

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:

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 POTRZEBUJĄCYCH, 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:

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) 3,427,991.59 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,766,281.04 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,262,172.76 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 49.32 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 48,089.70 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,466,749.76 zł

398,728.47 zł

42,500.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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2,025,521.29 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 196,053.80 zł

760.00 zł

11,872.00 zł

65,250.00 zł

118,171.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 11,132.20 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 52,557.99 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 48,089.70 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
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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: 3,426,947.67 zł 48,089.70 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:

1,499,650.60 zł 27,082.63 zł

1,209,614.77 zł 17,255.07 zł

0.00 zł

318,530.01 zł 3,752.00 zł

6,240.87 zł 0.00 zł

392,911.42 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)

40.0 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)

38.5 etatów

15.0 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 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 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)

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)
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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 1,435,340.08 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,239,668.83 zł

962,815.86 zł

nagrody

premie

0.00 zł

204,671.25 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 72,181.72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 195,671.25 zł

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

1,435,340.08 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 640,915.85 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 794,424.23 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

53.26 zł

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

2,174.76 zł
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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

479.30 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

8,096.01 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)

WYNAGRODZENIE WYPŁACONE CZŁONKOM ORGANU 
ZARZĄDZAJĄCEGO TO JEDYNIE TELEFON 
SŁUŻBOWY I RYCZAŁT ZA PRYWATNE AUTO
WYNAGRODZENIE WYPŁACONE PRACOWNIKOM 
ZAWIERA WYNAGRODZENIE 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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

MAŁGORZATA SIKORA-GŁÓWNY KSIĘGOWY-11.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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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