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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica KOŁŁĄTAJA Nr domu 26 A Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-007 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-341-04-19

Nr faksu 71-344-37-35 E-mail biuro@tpba.pl Strona www www.bratalbert.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00122112800000 6. Numer KRS 0000069581
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Aniszczyk Bohdan - Przewodniczący, Niedzielski Zdzisław-
Wiceprzewodniczący, Karkowska Henryka - Młot - Sekretarz, Bystry 
Wojciech - Wiceprzewodniczący, Rojek Teresa - Skarbnik, 
Członkowie: Podstawek Jadwiga, ks. Stanisław Słowik, Emil 
Jurkiewicz, Stanisław Piotrowicz, Paweł Pawlak, Stanisław 
Żytkowski, Krzysztof Podlas, Jakub Wilczek, Henryk Hass, Krystyna 
Barwińska, Stanisław Kubiniec, Bogusław Gałka, Marek Rogalski, 
Anna Wójcik,

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

Brygida Sarad - Przewodnicząca, Tadeusz Luterek - 
Wiceprzewodniczący, Maria Zwiefka -Sekretarz, Członkowie: 
Mieczysław Kraus, Mych Artur, Bożenna Pietniunas, Beata 
Wojciechowska, Piotr Ryszka, Wiesława Paszkiewicz.

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy bezdomnym oraz 
ubogim, starszym, chorym,niepełnosprawnym i innym osobom 
potrzebującym pomocy w duchu Patrona, św. Brata Alberta

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

poprzez: zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, 
schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów,kuchni, łaźni, i innych 
placówek pomocy bezdomnym, ubogim, starszym, chorym, 
niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy; 
działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, a w 
szczególności: udzielania wsparcia duchowego, pomocy socjalnej, 
medycznej, występowanie z wnioskami o skierowanie na grupę 
inwalidztwa, udzielanie pomocy prawnej a zwłaszcza występowanie 
w imieniu bezdomnych w ochronie ich praw, organizowanie 
pracy,pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej, prowadzenie 
działalności wychowawczo-oświatowej, przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień, 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
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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

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

-osłona socjalna osób bezdomnych, w podeszłym wieku, chorych, 
niepełnosprawnych rozumiana jako udzielenie całodobowego schronienia, 
wyżywienia, zapewnienia usług sanitarno-higienicznych, medycznych, 
terapeutycznych , odzieży, udzielenie pomocy socjalno- psychologicznej, 
aktywizacja społeczno-zawodowa, wsparcie duchowe, -stretworking, 
przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska eksluzji społecznej osób bezdomnych 
przbywających w miejscach niemieszkalnych - śródmieściach miast jego 
okolicach, ogródkach działkowych, kanałach ciepłowniczych itp.
-przeciwdziałanie żebractwu, promowanie życia bez alkoholu,
-prowadzenie świetlic środowiskowych, CIS-ów, dostęp do ośrodków kultury

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

cały kraj

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

działalność charytatywnej

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Koło Dębickie TPBA Dębica 58

2 Koło Dynowskie TPBA Dynów 73

3 Koło Dębnowskie TPBA Dębno 374

4 Koło Gorzyckie TPBA Gorzyce 16

5 Koło Inowrocławskie TPBA Inowrocław 104

6 Koło Jarosławskie TPBA Jarosław 34

7 Koło Kaliskie TPBA Kalisz 45

8 Koło Kodeńskie TPBA Kodeń 40
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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)

32610

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

-zapewnienie schronienia, wyżywienia( w tym jeden gorący 
posiłek) , wymiany obuwia, odzieży,kąpiel,prania odzieży,;
-poradnictwo zawodowe i pośrednictwo-ponudzenie beneficjenta 
do efektywnego poszukiwania zatrudnienia, uzupełnienia 
wykształcenia, pomoc w pisaniu życiorysów, listów 
motywacyjnych, ćwiczenie zachowań podczas rozmów 
kwalifikacyjnych;
-streetworking  w ramach docierania do osób przebywających w 
miejscach niemieszkalnych;
-wsparcie duchowe przez opiekę duszpasterską realizowane w 
ramach katechez, spotkań modlitewnych;
-organizowanie uroczystości świątecznych dla ubogich, 
wydawanie paczek.

9 Koło Koszalińskie TPBA Koszalin 65

10 Kołó Krośnieńskie Krosno 18

11 Koło Mieleckie TPBA Mielec 30

12 Koło Otmuchowskie TPBA Kałków 52

13 Koło Ostrowskie TPBA Ostrów 35

14 Koło Pleszewskie TPBA Pleszew 44

15 Koło Poznańskie TPBA Poznań 88

16 Koło Przemyskie Przemyśl 85

17 Koło Puławskie TPBA Puławy 156

18 Koło Rybnickie TPBA Rybnik 131

19 Koło Sanockie TPBA Sanok 129

20 Koło Słupskie TPBA Słupsk 25

21 Koło Stalowowolskie Stalowa Wola 74

22 Koło w Świdniku TPBA Świdnik 47

23 Koło Tomaszowskie TPBA Tomaszów Mazowiecki 33

24 Koło Warszawskie TPBA Warszawa 40

25 Koło Warszawa Praga TPBA Warszawa 370

26 Koło Zamojskie TPBA Zamość 52

27 Koło Zgorzeleckie TPBA Zgorzelec 53
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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”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.90 Z

88.99 Z

87.30 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)

-zapewnienie schronienia, wyżywienia( w tym jeden gorący 
posiłek) , wymiany obuwia, odzieży,kąpiel,prania odzieży,;
-poradnictwo zawodowe i pośrednictwo-ponudzenie beneficjenta 
do efektywnego poszukiwania zatrudnienia, uzupełnienia 
wykształcenia, pomoc w pisaniu życiorysów, listów 
motywacyjnych, ćwiczenie zachowań podczas rozmów 
kwalifikacyjnych;
-asysty indywidualne mające charakter rozmów terapeutycznych, 
motywujących do podjęcia pracy nad sobą i wyjścia ze stanu 
uzależnienia;
-streetworking  w ramach docierania do osób przebywających w 
miejscach niemieszkalnych;
-wsparcie duchowe przez opiekę duszpasterską realizowane w 
ramach katechez, spotkań modlitewnych;
-prowadzenie domów dla osób w podeszłym wieku i somatycznie 
chorych;
prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

87.90 Z

88.99 Z

87.30 Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

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) 22,433,057.01 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,742,746.79 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,225,608.26 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 210,460.43 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 236,953.67 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,087,877.64 zł

1,259,641.11 zł

1,451,430.38 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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6,164,499.77 zł

212,306.38 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,092,665.39 zł

34,782.70 zł

1,997,967.50 zł

589,151.12 zł

242,438.32 zł

44,445.34 zł

0.00 zł

8,750.00 zł

1,175,130.41 zł

8. Z innych źródeł 1,827,954.11 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 834,973.58 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 834,973.58 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 2,951.45 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 140,489.55 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 utrzymanie placówek 88,485.47 zł

2 kampania reklamowa 52,004.08 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: 20,501,063.96 zł 140,489.55 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:

3,144,094.59 zł 50,859.29 zł

13,390,634.68 zł 37,626.18 zł

0.00 zł

2,034,978.07 zł 0.00 zł

52,004.08 zł 52,004.08 zł

1,879,926.90 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)

1 zakup żyności 29,803.13 zł

2 pokrycie kosztów mediów, wywóz nieczystości, zakup opału 34,554.36 zł

3 koszty remontów 20,609.33 zł

4 ogłoszenia prasowe 29,803.13 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 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)

381.0 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)

318.5 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

1,570.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 65 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 41 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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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)

1,350.00 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

118.00 osób

25.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

25.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1,182.00 osób

278.00 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

97.00 osób

22.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

8.00 osób

46.00 osób

e) inne osoby 105.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 8,665,886.06 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

7,568,647.54 zł

6,844,790.13 zł

nagrody

premie

13,170.00 zł

313,054.38 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 123,686.04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,097,238.52 zł

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

1,097,328.52 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 488,016.94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 609,311.58 zł
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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

2,149.17 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

1,114.40 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

5,270.00 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

7,624.65 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)

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Podtrzymywanie tradycji narodowej i pilęgnowanie Polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej - K. Chełmskie

1,000.00 zł

2 Trzeźwość to normalność - K. Chelmskie 3,000.00 zł

3 Udzielanie schronienia i posiłku - K. Katowickie 87,774.00 zł

4 Udzielanie schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania - K. Katowickie 23,000.00 zł

5 Mądrze pomagam - K. Katowickie 20,000.00 zł

6 Samotne święta nie smakują - K. Katowickie 1,976.00 zł
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7 Przywrócić godne życie - ogrzewalnia jako instytucja przeciwdziałająca 
marginalizacji osób bezdomnych - K. Katowickie

24,650.00 zł

8 Prowadzenie nosclegowni dla bezdomnychna terenie miasta i gminy Kępno - K. 
Kępińskie

50,000.00 zł

9 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczeństwa edycja 2011/2012 
- K. Kępińskie

50,000.00 zł

10 Dożywianie osób z problemami alkoholowymi - K. Krośnieńskie 9,000.00 zł

11 Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta 
Koszalin - K. Koszalińskie

288,200.00 zł

12 Działanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób- K. Krakowskie

10,000.00 zł

13 Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - K. Ostrowskie 133,000.00 zł

14 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn- K. Ostrowskie 94,394.46 zł

15 Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie miejsc noclegowych i 
wyżywienia tym osobom - K. Otmuchowskie

10,000.00 zł

16 Prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn w Chełmie - K. Chełmskie 11,000.00 zł

17 Prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy - K. Dębickie 184,000.00 zł

18 Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie domu dla bezdomnych mężczyzn w Dębnie 
- Koło Dębnowskie

256,670.00 zł

19 Pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do Domu Pogodnej Starości 
w Kodniu - K. Kodeńskie

134,000.00 zł

20 Prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych w Krośnie - K. Krośnieńskie 37,000.00 zł

21 Wynagrodzenia kucharek, media, żywność - K. Łańcuckie 55,000.00 zł

22 Remont elewacji placówki w Kole Łańcuckim 15,000.00 zł

23 Media, środki czystości, zakup odzieży, doposażenia kuchni - K. Łańcuckie 5,000.00 zł

24 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych i ubogich - K. Mieleckie 64,500.00 zł

25 Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - K. 
Pabianickie

63,720.00 zł

26 Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Puławy-K. Puławskie 35,409.63 zł

27 Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych K. Puławskie 9,884.50 zł

28 Świadczenie usług dla osób bezdomnych - K. Sanockie 43,000.00 zł

29 Moje kroki do samodzielności- K. Sanockie 15,500.00 zł

30 Wspieranie działań trzeźwościowych na rzecz osób uzależnionych, bezrobotnych, 
bezdomnych - K. Sanockie

3,000.00 zł

31 Zapewnienie schronienia, ubrania, posiłku osobom bezdomnym, wymagającym 
stałej opieki - K. Sanockie

75,000.00 zł

32 Zapewnienie gorącego posiłku - K. Sanockie 90,000.00 zł

33 Zapewnienie higieny osobistej bezdomnym - K. Sanockie 5,000.00 zł

34 Pomoc w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w 2011r. - 
K.Inowrocławskie

48,000.00 zł

35 Pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 
okresie zimowym 2011/2012- K.Inowrocławskie

20,000.00 zł

36 W zakresie gromadzenia i wydawania żywności mieszkańcom Inowrocławia, 
będącym w trudnej sytuacji materialnej - K. Inowrocławskie

50,000.00 zł

37 Pomoc osobom bezdomnym i ubogim poprzez zapewnienie tymczasowego 
schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Lubiniu - K. Lubińskie

33,320.00 zł

38 Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie miejsc noclegowych i 
wyżywienia tym osobom- K. Nowosolskie

48,000.00 zł

39 Udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z terenu miasta i 
gminy Pleszew

40,800.00 zł

40 Przygotowanie i prezentacja w parku Staromiejskim spektaklu " Antygona w Nowym 
Jorku" w reżyserii S. Wolskiego i R, Gonery - ZG

22,580.00 zł
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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

41 Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku - ZG 2,000.00 zł

42 Prowadzenie placówki - K. Zamojskie 106,210.00 zł

43 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - K. Zamojskie 6,500.00 zł

44 Prowadzenie schroniska dla mężczyzn - K. Zamojskie 6,000.00 zł

45 Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - K. Stalowowolskie 67,760.00 zł

46 Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób bezdomnych, niezaradnych życiowo - 
K. Stalowowolskie

16,360.00 zł

47 Prowadzenie mieszkań chronionych - K. Satalowowolskie 25,538.59 zł

48 Prowadzenie domu dziecka-Ochronka-K. Stalowowolskie 1,464,422.30 zł

49 Działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz 
niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań 
długoterminowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym 
środowisku lub rodzinie- K. Tomaszowski

140,000.00 zł

50 Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego - K. Mieleckie 7,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Świetlica środowiskowa szansą dla młodych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym -K. Bytomskie

134,009.00 zł

2 Zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielenia doraźnej 
pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz 
działań zmierzających do wychodzenia z bezdomności- K. Koszalińskie

70,200.00 zł

3 Inicjatywy w zakresie integracji społecznej osób wykluczonych społecznie - K. 
Krakowskie

17,362.00 zł

4 Remont domu dla bezdomnego inwalidy w Dębicy -K. Dębickie 228,100.00 zł

5 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych i ubogich - K. Mieleckie 21,000.00 zł

6 Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym - K. Pleszewskie

5,000.00 zł

7 Przywrócić nadzieję- pomoc osobom bezdomnym w usamodzielnieniu i powrocie do 
społeczności - K. Katowickie

25,572.00 zł

8 Pomoc w wychodzeniu z bezdomności - K. Pabianickie 7,700.00 zł

9 Świadczenie usług dla osób bezdomnych - K. Krośnieńskie 17,000.00 zł

10 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej 709,000.00 zł

11 Wolontariat w służbie bezdomnym 118,640.00 zł

12 Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych - K. Stalowowolskie 17,650.00 zł

13 Recepta na własne Ja -K.Stalowowolskie 7,350.00 zł

14 Świdczenie schronienia dla osób bezdomych - K. Stalowowolskie 19,000.00 zł

15 Druga szansa-K.Katowickie 35,000.00 zł
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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 Nazwa zadania Kwota

1 Życie bez kaca - K. Katowickie 6,402.00 zł

2 Prowadzenie schroniska dla kobiet - K. Gorzyckie 90,000.00 zł

3 Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - K. 
Pabianickie

63,720.00 zł

4 Pomoc w wychodzeniu z bezdomności - K. Pabianickie 7,700.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja "Bliźniemu Swemu" na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Ocena realizacji zadania -K. Chełmskie LUW w Lublinie 2011-03-29

2 Ocena realizacji zadania -K.Chełmskie UM w Chełmie 2011-07-01

3 Stan sanitarno-epidemiologiczny-K. Chełmskie Sanepid w Chełmie 2011-08-09

4 Stan sanitarno-epidemiologiczny-K. Chełmskie Sanepid w Chełmie 2011-11-15

5 kontrola p.poż -K. Chełmskie UM PSP Chełm 2011-11-15

6 Ocena realizacji zadania - K. Chełmskie UM w Chełmie 2011-12-31

7 Prawidłowość rozliczenia dotacji - K. Sanockie Podkarpacki Urząd Wojewódzki 2011-08-09

8 Stan czystości obiektu - K. Sanockie Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitary

2011-11-28

9 Kontrola realizacji świadczeń na rzecz osób 
bezdomnych-K.Dębickie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 2011-04-26

10 Kontrola przeprowadzenia koncertu 
charytatywnego - K. Dębickie

Starostwo Powiatu Dębickiego 2011-12-05

11 Kontrola higieny pracy i żywności -K. Dynowskie Sanepid w Rzeszowie 2011-02-17

12 Ocena poziomu świadczonych usług - K. 
Dynowskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
-Rzeszów

2011-06-01

13 Stan sanitarno-higieniczny obiektu, czystość 
bieżąca, wyposażenie-K.Inowrocławskie

Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Inowrocławiu

2011-03-29

14 Kontrola sanitarno epidemiologiczna PPIS w Inowrocławiu 2011-06-03

15 Kontrola p.poż- K. Inowrocławskie Komendat PPSP w Inowrocławiu 2011-06-02

16 Kontrol tematyczna w zakresie oceny warunków 
higieniczno-sanitarnych produkcji i wydawania 
żywności - K. Inowrocławskie

PPIS w Inowrocławiu 2011-11-28

17 Kontrola p.poż -K.Kaliskie Straż Miejska w Kaliszu 2011-12-31

18 Stan sanitarno-higieniczny obiektu-K.Kaliskie Sanepid w Kaliszu 2011-12-31

19 Ocena realizacji zadania - K.Katowickie Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

2011-02-17
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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

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

20 Merytoryczno-finansowa realizacji zadania-K. 
Katowickie

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice

2011-09-15

21 Sanitarno-higieniczna-K.Katowickie Sanepid w Katowicach 2011-11-16

22 Kontrola P.Poż-K.Katowickie Komenda Miejska PSP w Katowicach 2011-12-07

23 P.Poż-K.Kępińskie Komenda Powiatowa PSP w Kępnie 2011-11-17

24 Warunki sanitarno higieniczne placówki -
K.Kępińskie

Sanepid w Kępnie 2011-11-23

25 Ocena realizacji zadania -K. Koszalińskie Miejski ośrodek pomocy Społecznej w 
Koszalinie

2011-01-19

26 Warunki sanitarne pionu żywienia-K.Koszalińskie PPIS w Koszalinie 2011-02-21

27 Przestrzeganie przepisów określających wymogi 
higieniczno-zdrowotne-K.Koszalińskie

PPIS w Koszalinie 2011-04-15

28 Gospodarowanie środkami finansowymi 
pochodzącymi z budżetu Miasta Koszalin-
K.Koszalińskie

UM w Koszalinie 2011-04-29

29 Zalecenia pokontrolne dotyczące warunków 
sanitarnych -K.Koszalińskie

PPIS w Koszalinie 2011-09-28

30 Przestrzeganie przepisów określjących warunki 
sanitarno-higieniczne-K.Koszalińskie

PPIS w Koszalinie 2011-11-18

31 Ocena przestrzegania przepisów p.poż-
K.Koszalińskie

Komenda Miejska PSPw Koszalinie 2011-12-06

32 Prawidłowość wykorzystania dotacji-
K.Pleszewskie

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy 
Społecznej w Pleszewie

2011-12-31

33 Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji-
K. Puławskie

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie

2011-05-31

34 Prawidłowość realizacji umowy-K.Stalowolskie Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 2011-04-20

35 Ocena wykorzystania środków -K. 
Stalowowolskie

Gmina Stalowa Wola 2011-07-05

36 Prawidłowośc rozliczenia dotacji -K. Zamojskie Urząd Wojewódzki - Lublin 2011-04-30

Druk: MPiPS 15


