
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim,starszym, chorym, 
niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym 
pomocy - w duchu patrona, św. Brata Alberta

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bystry Wojciech Przewodniczacy TAK

Aniszczyk Bohdan Wiceprzewodniczący TAK

Anna Wójcik Członek Prezydium TAK

Marek Oktaba Członek TAK

Beata Wojciechowska Członek TAK

Ryszarda Cacak Członek TAK

Paweł Pawlak Członek TAK

Aleksander Pindral Członek TAK

Bogusław Gałka Członek Prezydium TAK

Jakub Wilczek Członek TAK

Marek Rogalski Członek TAK

Stanisław Kubiniec Członek TAK

Stanisław Żytkowski Członek TAK

ks.Stanisław Słowik Członek Prezydium TAK

Hanna Szymańska Członek TAK

Emil Jurkiewicz Członek TAK

Teresa Rojek Skarbnik TAK

Adam Sadłyk Sekretarz TAK

Ewa Siwińska członek TAK

Henryka Karkowska - Młot Członek TAK

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

Wiesława Paszkiewicz Przewodnicząca TAK

Jerzy Lenard Wiceprzewodniczacy TAK

Maria Zwiefka Sekretarz TAK

Mieczysław Kraus Członek TAK

Barbara Maśłanka Członek TAK

Tomasz Stankiewicz Członek TAK

Jerzy Skowrońki Członek TAK

Beata Wujcik-Pancerna Członek TAK

Emilia Szymendra Członek 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)

48801

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a/zakładanie i prowadzenie placówek całodobowego pobytu, schronisk, 
ochronek, noclegowni, hospicjów, domów pomocy społecznej, mieszkań 
wspieranych,przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz prowadzenie 
innych placówek  niezbędnych do realizacji niżej wymienionych obszarów 
działania ; b/ udzielania wsparcia duchowego; c/ udzielanie pomocy 
psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej; d/ 
udzielanie pomocy materialnej( nocleg, wyżywienie, odzież itp.); e/ 
wykonywanie zadań z zakresu zdrowia, w tym prowadzenie działalności 
leczniczej;f/występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie 
należnych im praw; g/ organizowanie pracy dla osób bezdomnych, 
uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną; h/ 
pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej; i/ prowadzenie działalności 
oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej , w tym pieczy zastępczej; j/ 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie terapii 
uzależnień; K/ prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych;L/udzielanie pomocy osobom przebywającym w 
zakładach karnych i opuszczającym te zakłady ( pomoc postpenitencjarna 
); m/ promowanie ochrony środowiska i prowadzenie działań z zakresu 
edukacji ekologicznej; n/ promowanie kultury fizycznej i profilaktyki 
zdrowia; O/ komunikację społeczną( w tym organizację wydarzeń, 
kampanii i konferencji) oraz edukację ( w tym działalność informacyjna, 
szkoleniowa, konsultacyjna i wydawnicza) w zakresie przeciwdziałania i 
rozwiązywania problemów społecznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

działalnością Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta realizowaną przez jednostki terenowe 
położone na terenie całego Kraju  jest prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, 
ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni , ogrzewalni , prowadzenie domów dla osób  w 
podeszłym wieku , somatycznie chorych i innych placówek pomocy  społecznej ( zapewnienie noclegu, 
wyżywienia,opieki osobom leżącym), prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,organizowanie spotkań z 
psychologami ,  zapewnienie odzieży, podstawowych środków higieny osobistej,   całoroczne 
wydawanie paczek żywnościowych,  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej - 
poradnictwo zawodowe, prowadzenie rozmów indywidualnych motywujących do podjęcia pracy, 
prowadzenie ćwiczeń zachowań w czasie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w 
uzupełnieniu wykształcenia;utrzymywanie współpracy z urzędami pracy - zgłaszanie podopiecznych do 
zatrudnienia przy pracach interwencyjnych;  pomoc w reintegracji  społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; prowadzenie mieszkań treningowych dla podopiecznych wychodzących z 
bezdomności;  prowadzenie rozmów motywacyjnych do pracy nad sobą i wyjścia ze stanu uzależnienia , 
streetworking  w ramach docierania do osób potrzebujących, szczególnie do tych przebywających w 
miejscach niezamieszkałych - pustostanach, ogródkach działkowych itp;  zapewnienie udziału w terapii 
zajęciowej, dostępu do kultury, organizowanie pielgrzymek i wycieczek religijno - rekreacyjnych, 
wspólne modlitwy,pomoc prawna, lecznicza; przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, wsparcie 
duchowe w ramach katechez, spotkań modlitewnych,organizowanie uroczystości świątecznych,

Druk: MPiPS 3



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

(Np. zwierzęta, zabytki)

n/d

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 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

zapewnienie 
schronienia , 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, środków 
czystości; poradnictwa 
zawodowego , 
docieranie do osób 
potrzebujących pomocy 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych - 
ogródki działkowe, 
pustostany; aktywizacja 
zawodowa, pomoc w 
znalezieniu pracy
(asysty indywidualne) 
wsparcie duchowe, 
pomoc w wyjściu z 
uzależnień; podjęcie 
działań związanych z 
zwiększeniem miejsc 
pobytu, zwiększenie - 
szczególnie w okresie 
zimowym punktów 
wydawania ciepłego 
posiłku ;   udzielanie 
pomocy prawnej, 
występowanie z 
wnioskami o przyznanie 
grupy inwalidzkiej 
,prowadzenie 
działalności opiekuńczo 
wychowawczej , 
prowadzenia klubów 
integracji społecznej, 
organizowanie szkoleń, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
promowanie zdrowego 
trybu życia,

87,90,Z

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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4.2. 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

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

zapewnienie 
schronienia , 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, środków 
czystości; poradnictwa 
zawodowego , 
docieranie do osób 
potrzebujących pomocy 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych - 
ogródki działkowe, 
pustostany; aktywizacja 
zawodowa, pomoc w 
znalezieniu pracy 
(asysty indywidualne) 
wsparcie duchowe, 
pomoc w wyjściu z 
uzależnień; podjęcie 
działań związanych z 
zwiększeniem miejsc 
pobytu, zwiększenie - 
szczególnie w okresie 
zimowym punktów 
wydawania ciepłego 
posiłku ; udzielanie 
pomocy prawnej, 
występowanie z 
wnioskami o przyznanie 
grupy inwalidzkiej 
,prowadzenie 
działalności opiekuńczo 
wychowawczej , 
prowadzenia klubów 
integracji społecznej, 
organizowanie szkoleń, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
promowanie zdrowego 
trybu życia,

87,90,Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 5
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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) 18,407,891.53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,554,639.86 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,794,439.59 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 35,983.92 zł

e) Pozostałe przychody 22,828.16 zł

934,425.90 zł

559,972.37 zł

7,819,350.96 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,318,390.32 zł

31,953.72 zł

1,917,980.34 zł

165,161.31 zł

203,294.95 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 269,450.61 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,313,749.23 zł

Druk: MPiPS 6
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2.4. Z innych źródeł 6,506,301.37 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -469,482.21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,974,929.93 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 152,863.80 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 267,695.13 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

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: 15,875,589.58 zł 261,695.13 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

5,024,122.07 zł 209,444.14 zł

10,819,509.66 zł 51,900.99 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

31,957.85 zł 350.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 udzielanie pomocy osobom potrzebującym 267,695.13 zł

1 działalność statutowa - zakup żywności 19,739.81 zł

2 działalność statutowa - dofinansowanie kosztów utrzymania placówek ( m.in. media, czynsz, opał, 
ubezpieczenia )

51,265.86 zł

3 działalność statutowa - dofinansowanie kosztów utrzymania pracowników 84,071.07 zł

4 działalność statutowa - koszt materiałów informacyjnych, reklama 74,045.86 zł

5 działalność statutowa - koszt audytu TPBA 14,760.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

59,529.53 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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.)

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)

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

1.1. 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)

240.0 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)

180.0 etatów

167.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1,300.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

1,021.00 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

137.00 osób

884.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6,998,453.77 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6,308,778.48 zł

6,108,972.55 zł

- nagrody

- premie

15,894.00 zł

57,096.12 zł

- inne świadczenia 126,815.81 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 689,675.29 zł

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

689,675.29 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 254,913.68 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 434,761.61 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

95.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

45.00 osób

50.00 osób

123.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

81.00 osób

42.00 osób
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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)

3,012.00 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)

2,734.83 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)

3,840.00 zł

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

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)

1,429.02 zł

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

7,461.79 zł

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

3,169.67 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)

wyjaśnienie do pozycji VI 8 oraz VI 11 wynagrodzenie 
opłacane ze środków unijnych

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 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)

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

3,840.00 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

7,461.79 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Koło Brzezińskie TPBA 
wspomaganie bezdomnych

zapewnienie schronienia Gmina Rogów 4,000.00 zł

2 Koło Brzezińskie TPBA - 
Wspomaganie bezdomnych

zapewnienie schronienia Gmina Dmosin 4,560.00 zł

3 Koło Brzezińskie TPBA - 
wspomaganie bezdomnych

zapewnienie schronienia - Koło 
Brzezińskie TPBA

Gmina Brzeziny 4,560.00 zł

4 Koło Gorzyckie TPBA - 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych kobiet

zapewnienie schronienia 
bezdomnym kobietom

Starostwo Powiatowe Tarnobrzeg 500.00 zł

5 Koło Gorzyckie TPBA - 
prowadzenie schroniska dla  
bezdomnych kobiet

prowadzenie schroniska dla  
bezdomnych kobiet

Urząd Gminy Gorzyce 95,000.00 zł

6 Koło Inowrocławskie TPBA - 
projekt "Nowe Życie"

promowanie zdrowego stylu 
życia oraz poprawa jakości życia 
osób chorych

Urząd Marszałkowski 10,000.00 zł

7 Koło Inowrocławskie TPBA - 
w zakresie 
szerokorozumianej pomocy 
społecznej

pomoc społeczna Urząd Marszałkowski 80,000.00 zł

8 Koło Inowrocłwskie TPBA - w 
zakresie gromadzenia i 
wydawania żywności 
mieszkańcom Inowrocławia 
będącym w trudnej sytuacji 
materialnej

gromadzenie i wydawanie 
żywności mieszkańcom 
Inowrocławia będącym w 
trudnej sytuacji materialnej

Urząd Miasta 50,000.00 zł

9 Koło Jarosławskie TPBA - 
zapewnienie schronienia 
bezdomnym kobietom

zapewnienie schronienia 
bezdomnym kobietom

Gmina Miasta 70,000.00 zł

10 Koło Jarosławskie TPBA - 
organizowanie pomocy 
zagrożonym alkoholizmem

rganizowanie pomocy 
zagrożonym alkoholizmem

Gmina Miasta 10,000.00 zł

11 Koło Jarosłaskie TPBA - prace 
konserwatorskie i 
budowlane
w ramach robót publicznych

aktywizacja zawodowa Gmina Miasta 20,000.00 zł

12 Koło Jarosławskie TPBA - 
roboty publiczne

zatrudnienie bezrobotnych 
bezdomnych,

Powiatowy Urząd Pracy 63,210.59 zł

13 Koło Kodeńskie TPBA - 
częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania mieszkańców 
przyjętych do Domu 
Pogodnej Starości przed 01 
stycznia 2004r.

utrzymanie podopiecznych Starostwo Powiatowe Biała Podlaska 74,000.00 zł

14 Koło Łańcuckie TPBA  - 
zapewnienie gorącego 
posiłku dla potrzebujących 
mieszkańców miasta

pomoc bezdomnym i ubogim Urząd Miasta 60,000.00 zł

15 Koło Mieleckie TPBA - 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych

świadczenie usług socjalnych na 
rzecz osób bezdomnych i 
ubogich

Urząd Miasta 80,000.00 zł

16 Koło Mieleckie TPBA - 
przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia społecznego

przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia społecznego

Mielecki Urząd Powiatowy 2,700.00 zł
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17 Koło Nowosolskie TPBA - 
wsparcie osób społecznie 
wykluczonych

wsparcie osób społecznie 
wykluczonych

Gmina Nowa Sól 37,000.00 zł

18 Koło Nowosolskie TPBA - 
utrzymanie porządkiu i 
pielęgnacja zieleni w 
parkach miejskich

aktywizacja zawodowa osób 
bezdomnych, bezrobotnych

Gmina Miasta 46,000.00 zł

19 Koło Ostrowskie TPBA - 
prowadzenie noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn

zapewnienie noclegu osobom 
potrzebującym ( bezdomnym )

Urząd Miasta 170,000.00 zł

20 Koło Ostrowskie TPBA - 
program pomocy dla osob w 
starszym wieku

Zapewnienie pomocy 
żywnościowej dla 
beneficjentów programu

Urząd Miasta 8,000.00 zł

21 Koło Ostrowskie - Tropiciel 
zawodów

półkolonie dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych

Urząd Miasta 5,500.00 zł

22 Koło Ostrowskie TPBA - Moja 
rodzina , mój dom

wspieranie programu  
profilaktyki i pomocy z zakresu 
przeciwdziałania patologią

Urząd Miasta 22,845.00 zł

23 Koło Ostrowskie TPBA - 
Tropiciel artysta

wspieranie organizacji 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z miasta Ostrowa 
Wlkp.

Urząd Miasta 20,000.00 zł

24 Koło Ostrowskie TPBA - być 
zawsze w dobrej formie - 
porady pokoleniowe

realizacja programów 
profilaktyczno - edukacyjnych

Urząd Miasta 20,000.00 zł

25 Koło Otmuchowskie TPBA - 
pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i 
zapewnienie  miejsc 
noclegowych z wyżywieniem

pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i zapewnienie  
miejsc noclegowych z 
wyżywieniem

Urząd Gminy Otmuchów 12,000.00 zł

26 Koło Pabianickie TPBA -
zapewnienie posiłku osobom 
zagrożonym wykluczeniem

zapewnienie posiłku osobom 
zagrożonym wykluczeniem

Urząd Miasta 141,911.00 zł

27 Koło Pabianickie TPBA - 
zapewnienie opieki i pomocy 
osobom bezdomnym i 
uzależnionym

zapewnienie opieki i pomocy 
osobom bezdomnym i 
uzależnionym

Urząd Miasta 20,000.00 zł

28 Koło Pabianickie TPBA - 
zapewnienie opieki i pomocy 
osobom bezdomnym i 
uzależnionym

zapewnienie opieki i pomocy 
osobom bezdomnym i 
uzależnionym

Urząd Miasta 26,892.00 zł

29 Koło Pleszewskie TPBA - 
udzielenie schronienia i 
posiłku

udzielenie schronienia i posiłku Urząd Miasta i Gminy 58,792.00 zł

30 Koło Poznanskie TPBA - 
utrzymanie bezdomnych

utrzymanie bezdomnych Urząd Miasta 66,000.00 zł

31 Koło Przemyskie TPBA - 
utrzymanie schroniska

zapewnienie schronienia 
bezdomnym

Urząd Miejski 1,850,100.00 zł

32 Koło Pulawskie TPBA - 
gorący posiłek

udzielenie pomocy w formie 
gorącego posiłku osobom 
potrzebującym z terenu miasta

Urząd Miasta i Gminy 68,948.00 zł

33 Koło Puławskie TPBA - 
udzielenie schronienia 
osobom potrzebującym z 
terenu miasta

udzielenie schronienia osobom 
potrzebującym z terenu miasta

Urząd Miasta i Gminy 59,078.04 zł

Druk: MPiPS 12



34 Koło Stalowowolskie TPBA - 
udzielenie schronienia 
osobom bezdomnym

udzielenie schronienia osobom 
bezdomnym

Urząd Miasta 90,940.44 zł

35 Koło Stalowowolskie TPBA - 
udzielenie schronienia 
osobom bezdomnym

udzielenie schronienia osobom 
bezdomnym

ROPS 25,059.56 zł

36 Koło Stalowowolskie TPBA - 
organizowanie czasu 
wolnego dla rodzin i osób 
biednych niezaradnych 
życiowo

rganizowanie czasu wolnego dla 
rodzin i osób biednych 
niezaradnych życiowo

Urząd Miasta i Gminy 7,000.00 zł

37 Koło Stalowowolskie TPBA - 
prowadzenie mieszkań 
chronionych

prowadzenie mieszkań 
chronionyc

Starostwo 28,013.60 zł

38 Koło Stalowowolskie TPBA - prowadzenie Domu Dziecka 
Ochronka

Starostwo 1,592,649.00 zł

39 koło Stalowowolskie TPBA - 
pozytywne wzmocnienie na 
bis

aktywizacja podopiecznych ROPS 31,230.00 zł

40 Koło w Świdniku TPBA - 
udzielenie pomocy w formie 
gorącego posiłku

udzielenie pomocy w formie 
gorącego posiłku osobom 
potrzebującym, niezaradnym

Urząd Miasta 113,679.00 zł

41 Koło w Świdniku TPBA - 
udzielenie pomocy w formie 
schronienia

pomoc osobom bezdomnym z 
terenu miasta

Urząd Miasta 149,993.00 zł

42 Kolo w Świdniku - 
prowadzenie punktu 
interwencji

pomoc osobom uzależnionym 
od alkoholu

Urząd Miasta 31,000.00 zł

43 Kolo w Świdniku TPBA  - 
pomoc społeczna

działania na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

ROPS 10,700.00 zł

44 Koło Terespolskie TPBA - 
prowadzenie świetlicy 
środowiskowej

dzienna opieka nad dziećmi Urząd Miasta 5,000.00 zł

45 Koło Tomaszowskie TPBA - 
prowadzenie ogrzewalni dla 
bezdomnych i uzależnionych

prowadzenie ogrzewalni dla 
bezdomnych i uzależnionych

Urząd Miasta i Gminy 55,714.95 zł

46 Koło Warszawskie TPBA - 
wsparcie dla kobiet , matek 
w sytuacji kryzysowej

wsparcie dla kobiet , matek w 
sytuacji kryzysowej

Warszawski Urząd Powiatowy 50,000.00 zł

47 Koło Warszawskie TPBA - 
wsparcie dzieci i młodzieży z 
rodzin doświadczających 
trudności

wsparcie dzieci i młodzieży z 
rodzin doświadczających 
trudności

Urząd Powiatowy  Warszawa 
Zachodnia

20,000.00 zł

48 Koło Warszawskie TPBA - 
wsparcie dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin 
doświadczających trudności

wsparcie dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin 
doświadczających trudności

Urząd Gminy Izabelin 99,553.00 zł

49 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
wspieranie przeciwdziałaniu 
bezdomności oraz 
dożywianie osób biednych

wspieranie przeciwdziałaniu 
bezdomności oraz dożywianie 
osób biednych

Gmina Miejska 150,000.00 zł

50 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
pomoc społeczna ludziom 
starszym i biednym

pomoc społeczna ludziom 
starszym i biednym

Urząd Gminy 18,000.00 zł
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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)

51 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
pomoc i wsparcie osobom 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym

pomoc i wsparcie osobom 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym

Urząd Powiatowy 15,000.00 zł

52 ZG TPBA - Działalność 
Klubów Seniora w 2014r. 
Albertyńskie Centrum 
Wolontariatu Seniora

aktywizacja seniorów z miasta 
Wrocławia

Urząd Gminy Wrocław 7,089.81 zł

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

1 Koło Brzezińskie TPBA 
wspieranie bezdomnych

remont schroniska i 
doposażenie

Urząd Wojewódzki 20,000.00 zł

2 Koło Gorzyckie TPBA- 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych kobiet

prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych kobiet

Urząd Wojewódzki 7,000.00 zł

3 Koło Inowrocławskie TPBA - 
rozwój bazy i poprawa 
standardu oferowanych 
usług doraźnych w sytuacja 
kryzysowych dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością

rozwój bazy i poprawa 
standardu oferowanych usług 
doraźnych w sytuacja 
kryzysowych dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością

MPiPS 125,000.00 zł

4 Koło Jarosławskie TPBA - 
świadczenie usług socjalnych

pomoc bezdomnym Podkarpacki Urząd Wojewódzki 20,000.00 zł

5 Koło Łańcuckie TPBA - 
poprawa warunków socjalno 
- bytowych

pomoc bezdomnym i ubogim Podkarpacki Urząd Wojewódzki 3,000.00 zł

6 Koło Łańcuckie TPBA - 
pomoc socjalna najuboższym

pomoc ubogim i bezdomnym Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej - Rzeszów

17,850.00 zł

7 Koło Mieleckie TPBA - 
przeciwdziałanie i 
ograniczenie skali 
wykluczenia społecznego

rzeciwdziałanie i ograniczenie 
skali wykluczenia społecznego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 14,000.00 zł

8 Koło Ostrowskie TPBA - 
pomoc ofiarom wybuchu 
gazu w Jankowie 
Przygodzkim

pomoc ofiarom wybuchu gazu 
w Jankowie Przygodzkim

PO Rzeczpospolitej Polskiej 1,600.00 zł

9 koło Otmuchowskie TPBA - 
wspieranie działań 
profilaktyczno osłonowych 
edycja 2014

wspieranie działań 
profilaktyczno osłonowych

Opolski Urząd Wojewódzki 22,500.00 zł

10 Koło Puławskie TPBA - 
integracja, aktywizacja 
społeczna, zawodowa, 
zabezpieczenie potrzeb 
bytowych

integracja, aktywizacja 
społeczna, zawodowa, 
zabezpieczenie potrzeb 
bytowych

Lubelski Urząd Wojewódzki 10,000.00 zł

11 Koło Puławskie TPBA - 
prowadzenie działań na rzez 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

prowadzenie działań na rzez 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Reginalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

9,603.65 zł

Druk: MPiPS 14



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

1 Koło Stalowowolskie - dostawa samochodu mini busa 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

PEFRON 80,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Bliźniemu swemu

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Koło Chełmskie - Lubelski Urząd Wojewódzki 1

2 Koło Chełmskie - Urząd Miasta w Chełmie 1

3 Koło Kodeńskie - Wydział Polityki Społecznej LUW w Lublinie 1

4 Koło Kodeńskie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białej Podl. 1

5 Koło Kodeńskie - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej 1

6 Koło Kodeńskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Biała Podlaska 1

7 Koło Łańcuckie - Urząd Miasta 1

8 Koło Mieleckie - Państwowa Inspekcja Sanitarno - Epidemiologiczna 2

9 Koło Mieleckie - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej 1

10 Koło Ostrowskie - Urząd Miata 1

12 Koło Stalowowolskie TPBA - 
świadczenie usług socjalnych 
dla osób bezdomnych

świadczenie usług socjalnych 
dla osób bezdomnych

Urząd Wojewódzki 19,000.00 zł

13 koło w Świdniku TPBA - 
dofinansowanie 
prowadzenia schroniska

pomoc bezdomnym, integracja, 
aktywizacja społeczno-
zawodowa

Lubelski Urząd Wojewódzki 12,000.00 zł

14 Koło Zgierskie TPBA pomoc 
świąteczna

wydanie  paczek 
żywnościowych najmłodszym 
podopiecznym

Łódzki Urząd Wojewódzki 3,346.00 zł

15 ZG TPBA - Tworzenie i 
rozwijanie standardów usług 
 pomocy i integracji 
społecznej

opracowanie standardów MPiPS 637,232.97 zł

16 ZG TPBA - Droga do rozwoju 
2

organizowanie szkoleń dla 
pracowników TPBA

MPIPI 83,420.95 zł

Druk: MPiPS 15



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

Wojciech Bystry
Bohdan Aniszczyk

 08.07.2015r. Data wypełnienia sprawozdania

11 Koło Ostrowskie - Państwowa Straż Pożarna 1

12 Koło Otmuchowskie - Urząd Miejski w Opolu 1

13 koło Pabianickie - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11

14 Koło Pleszewskie - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1

15 Koło Pleszewskie - Urząd Miasta i Gminy 1

16 Koło Stalowowolskie - Starostwo Powiatowe w stalowej Woli 1

17 Koło Stalowowolskie - Gmina Stalowa Wola 2

18 Koło Tomaszowskie TPBA - Łódzki Urząd Wojewódzki 1

19 Koło Zamojskie TPBA - ROPS 1

20 Koło Zamojskie TPBA - Urząd Wojewódzki 1

Druk: MPiPS 16


