
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat 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

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

ALEKSANDER ZACIOS PREZES ZARZĄDU TAK

MAGDALENA KUŚNIERZ WICEPREZES ZARZĄDU TAK

LUCIANA ROZBORSKA WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MARIA ELŻBIETA 
DĄBROWSKA

SKARBNIK TAK

ELŻBIETA HALINA 
OWSIANY

SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

ZOFIA SCHONBORN-
MALUGA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

STANISŁAW DRZAŁ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ALICJA JÓZEFA DEPA 
KOSTECKA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest 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)                       

1. 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. Placówki te działają wg regulaminów zatwierdzonych 
przez Zarząd  Towarzystwa,
b) działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną (Klub 
Albertyński) a 
 w  szczególności:
– profilatykę oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym,
– udzielanie wsparcia duchowego i psychologicznego,
– udzielanie pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież itp),
– 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 społeczną 
  w ramach programu wychodzenia z bezdomności,
– prowadzenie działalności resocjalizacyjnej i wychowawczo – oświatowej, 
 dofinansowywanie rekolekcji, pielgrzymek, wycieczek itp.
c) podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne 
jednostek lub  rodzin  doświadczających wykluczenia z różnych przyczyn, 
w szczególności:
- reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
poprzez     prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,
- popularyzowanie aktywnych form pomocy, w tym zatrudnienia 
socjalnego 
    i zatrudnienia wspieranego,
d)  współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, 
organizacjami  pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami 
oraz partnerami  zagranicznymi działającymi na polu pomocy społecznej w 
celu realizacji wspólnych  zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 
wykorzystania aktywizujących form  pomocy wobec osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
e) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej (czasopisma, 
publikacje 
      i inne) i inspirowanie badań naukowych nad bezdomnością,
f)  zrzeszanie i szkolenie wolontariuszy zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku  publicznego i o wolontariacie,
g) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, 
imprez  okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, itd.,
h)   prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

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

SŁAWOMIR SUPERSON PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ALEKSANDRA KUŚNIERZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STANISŁAW WARZYBOK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1650

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi: schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie, schronisko dla bezdomnych kobiet w Racławówce oraz schronisko 
dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle, które zapewniają podopiecznym całodobowe utrzymanie. 
Prowadzona jest w nich z podopiecznymi praca resocjalizacyjno-wychowawcza oraz praca opiekuńcza i 
administracyjna. prowadzimy również noclegownię dla mężczyzn w Rzeszowie i noclegownię dla kobiet 
w Racławówce. Zapewniają one bezdomnym tymczasowe schronienie, skorzystanie z prysznica i 
wymianę odzieży oraz spożycie posiłku.
Prowadzimy również hostel dla bezdomnych, w którym podopieczni przygotowują się do 
samodzielnego zamieszkania m.in. poprzez samodzielne utrzymywanie się. Prowadzimy kuchnię dla 
ubogich i bezdomnych, która przygotowuje i wydaje codziennie posiłki w jadłodajni, a w okresie od 15 
listopada do 15 marca wydajemy również posiłki w dodatkowych trzech punktach w mieście. 
prowadzimy łaźnię dla potrzebujących, która zapewnia możliwość utrzymania higieny osobistej 
bezdomnych oraz wymianę odzieży. Poprzez tę działalność zapobiegamy m.in. takim chorobom 
społecznym jak wszawice, świerzb i inne. Od 2008 roku prowadzimy Centrum Integracji Społecznej, w 
którym to osoby uczestniczą w programie reintegracji społecznej i zawodowej. Mogą przejść kursy 
dokształcające zawodowo lub  przekwalifikowujące . Prowadzimy resocjalizację i wychowanie m.in. 
bezdomnych i ubogich . Wolontariusze organizują akcje charytatywne, pomagają rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, działają na rzecz pomocy w nauce i wypoczynku dzieci i młodzieży.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Rzeszowskie Towarzystwo 
prowadziło schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn w 
Rzeszowie i w Jaśle oraz 
dla bezdomnych kobiet w 
Racławówce, prowadziło 
też noclegownię dla 
bezdomnych mężczyzn w 
Rzeszowie i kobiet w 
Racławówce. Prowadzimy 
kuchnię dla ubogich i 
bezdomnych, która 
przygotowuje i wydaje 
codziennie posiłki w 
jadłodajni, a w okresie od 
15 listopada do 15 marca 
wydajemy również posiłki 
w dodatkowych trzech 
punktach w mieście. 
Prowadzimy łaźnię dla 
potrzebujących.Prowadzi
my resocjalizację i 
wychowanie m.in. poprzez 
prowadzenie Klubu 
Albertyńskiego , 
wolontariat na rzecz 
bezdomnych i ubogich.

87.90.Z

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

Reintegracja społeczna i 
zawodowa m. in. poprzez 
prowadzenie Centrum 
Integracji Społecznej , w 
którym to osoby 
uczestniczą w programie 
reintegracji społecznej i 
zawodowej. Mogą przejść 
kursy dokształcające 
zawodowo lub  
przekwalifikowujące m. in. 
szkolenia BHP, warsztaty 
motywacyjne, doradztwa 
zawodowego, kurs 
komputerowy, warsztaty 
gastronomiczne i 
porządkowe. Uczestnikom 
zapewniono materiały 
szkoleniowe, odzież 
ochronną. Prowadzimy 
resocjalizację i 
wychowanie m. in. 
poprzez prowadzenie 
Klubu Albertyńskiego i 
grupy Przemiana.

87.90.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Rzeszowskie 
Towarzystwo Pomocy 
im . św . Brata Alberta 
prowadzi hostel dla 
bezdomnych w 
Rzeszowie, w którym 
podopieczni 
przygotowują się do 
samodzielnego 
zamieszkania m. in. 
poprzez samodzielne 
utrzymywanie się: 
zakup żywności, 
środków czystości i 
higieny osobistej, zakup 
odzieży i obuwia oraz 
potrzebnych rzeczy 
niezbędnych do 
codziennego 
funkcjonowania. Jest to 
możliwe dzięki 
podejmowaniu przez 
podopiecznych hostelu 
pracy zarobkowej. Sami 
przygotowują posiłki i 
dokonują wszelkich 
prac domowych.

87.90.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta prowadziło w 2017 roku działalność 
gospodarczą głównie polegającą na recyklingu. 
Prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych w 
instytucjach i spółdzielniach mieszkaniowych na 
terenie miasta Rzeszowa. Wszystkie prace 
wykonują podopieczni Rzeszowskiego 
Towarzystwa, mieszkańcy schroniska w 
Rzeszowie. Recykling to odzysk surowców 
wtórnych, ich zbiórka, segregacja i oddawanie 
do specjalistycznej firmy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o gospodarce 
odpadami. Na tę okoliczność posiadamy zgodę 
Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Druk: NIW-CRSO 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 831 378,72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 634 649,21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 200,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 111 013,50 zł

d) Przychody finansowe 0,29 zł

e) Pozostałe przychody 66 515,72 zł

0,00 zł

234 054,95 zł

2 729 344,07 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 255 194,24 zł

562,00 zł

84 188,96 zł

29 500,00 zł

139 943,28 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

2.4. Z innych źródeł 586 419,78 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 365,68 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 365,68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 963 399,02 zł
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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 477 175,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -950,60 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 739 573,75 zł 26 365,68 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

3 157 473,63 zł 26 365,68 zł

20 150,60 zł 0,00 zł

113 457,45 zł

20 755,94 zł

427 736,13 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

1 Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 26 365,68 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 2 830,73 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -2 443,95 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

5 540,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

46,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

43,5 etatów

13,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

66,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

977,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

17,00 osób

960,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 708 856,74 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 575 039,95 zł

1 510 388,16 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 64 651,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 133 816,79 zł

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

1 631 868,24 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 367,77 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 631 500,47 zł

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

76 988,50 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)

658,67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

142 404,73 zł

35,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8,00 osób

27,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

658,67 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu to telefon 
służbowy i ryczałt za prywatne auto

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 12 000,00 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)

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

1 Prowadzenie kuchni dla 
najuboższych

Przygotowywanie i wydawanie 
posiłków dla ubogich

Gmina Miasto Rzeszów 620 000,00 zł

2 Zapewnienie miejsc w 
schroniskach dla 
bezdomnych kobiet i 
mężczyzn

Prowadzenie schronisk dla 
bezdomnych kobiet i mężczyzn

Gmina Miasto Rzeszów 1 339 198,05 zł

3 Prowadzenie noclegowni dla 
osób bezdomnych

Zapewnienie tymczasowego 
schronienia dla mężczyzn i 
kobiet w noclegowniach

Gmina Miasto Rzeszów 81 760,00 zł

4 Reintegracja osób 
dotkniętych wykluczeniem 
społecznym

Reintegracja społeczna i 
zawodowa osób w ramach 
Centrum Integracji Społecznej

Gmina Miasto Rzeszów 180 000,00 zł

5 Udzielenie schronienia 
osobom tego pozbawionym, 
w postaci przyznania 
tymczasowego miejsca 
noclegowego w 
noclegowniach, 
schroniskach dla osób 
bezdomnych

Prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn

Miasto Jasło 270 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

5 739,83 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych regulamin FŚS

Druk: NIW-CRSO 10



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 MOPS Rzeszów 1

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

1 Poprawa warunków 
socjalno-bytowych i 
zapewnienie schronienia w 
schroniskach dla 
bezdomnych mężczyzn w 
Jaśle i Rzeszowie

Pokrycie kosztów bieżących 
utrzymania schroniska w Jaśle, 
zakup środków czystości, 
odzieży i pościeli w schronisku 
w Jaśle, remonty w 
schroniskach w Jaśle i w 
Rzeszowie

Wojewoda Podkarpacki 54 054,95 zł

2 Zmiana standardów 
placówek świadczących 
usługi dla osób bezdomnych 
tj. ogrzewalni, noclegowni i 
schronisk dla osób 
bezdomnych

zakup niezbędnego 
wyposażenia do schronisk w 
Jaśle, Rzeszowie i Racławówce, 
remont pomieszczeń w 
schronisku w Rzeszowie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

110 000,00 zł

3 Nowe horyzonty aktywnej 
integracji w środowisku 
lokalnym - animacja, 
edukacja, aktywizacja na 
rzecz zmniejszenia 
wykluczenia społecznego-
edycja 2017r.

Poprawa funkcjonowania w 
życiu społecznym i zawodowym 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
poprzez podniesienie ich 
kompetencji społecznych oraz 
wyposażenie ich w kwalifikacje i 
umiejętności zawodowe w 
ramach indywidualnych 
programów zatrudnienia 
socjalnego z wykorzystaniem 
instrumentów rynku pracy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

70 000,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksander Zacios
Magdalena Kuśnierz

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

2 Wojewoda Podkarpacki 2

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 1
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