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• 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 2017-06-19

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Bystry Prezes Towarzystwa TAK

Bohdan Aniszczyk Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Małgorzata Sieńczyk Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Stanisław Słowik Członek Zarządu 
Głównego

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz 
ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy 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)                       

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 działań takich jak:udzielania 
wsparcia duchowego, udzielanie pomocy psychologicznej, 
psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej ; udzielanie pomocy 
materialnej ( nocleg, wyżywienie , odzież itp.);wykonywanie działań z 
zakresu zdrowia, w tym prowadzenia działalności leczniczej; 
występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należnych im praw; 
organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości 
psychofizyczne i kondycję zdrowotną; pomoc w reintegracji zawodowej i 
społecznej; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i 
opiekuńczej, w tym pieczy zastępczej; przeciwdziałanie  alkoholizmowi i 
narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień; prowadzenie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; udzielanie pomocy 
osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady ( 
pomoc postpenitencjarna ); promowanie ochrony środowiska i 
prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej; promowanie kultury 
fizycznej i profilaktyki zdrowia; 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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiesława Paszkiewicz Przewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej TPBA

TAK

Jerzy Lenard Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Zwiefka Sekretarz TAK

Mieczysław Kraus Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Maślanka Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Pancerna - Wujcik Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Stankiewicz Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Emilia Szymendera Członek Głównej Komisji 
Rewizyjej

TAK

Janusz Skowroński Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



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)

77803

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Prowadzenie przez jednostki terenowe Towarzystwa na obszarze całego kraju placówek w tym domów 
całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, kuchni , łaźni, domów całodobowego pobytu 
dla osób starszych, chorych; prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, organizowanie 
spotkań z psychologami. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie 
działań w celu wyrównania szans tych rodzin i osób ; działalność na rzecz integracji zawodowej , 
prowadzenie poradnictwa zawodowego  - rozmowy indywidualne  motywujące do podjęcia pracy, 
prowadzenie ćwiczeń zachowań w czasie rozmów kwalifikacyjnych; pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, utrzymywanie współpracy z urzędami pracy - rejestracja , zgłaszanie podopiecznych do 
prac interwencyjnych; prowadzenie mieszkań treningowych dla podopiecznych wychodzących z 
bezdomności; docieranie do osób potrzebujących szczególnie do tych przebywających w miejscach 
niezamieszkałych, ; pomoc w reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
integracja mieszkańców schronisk ze społecznością lokalną organizowanie pomocy prawnej, 
zapewnienie udziału w terapii zajęciowej ( zajęcia wspierające wyjście z uzależnienia z alkoholizmu i 
narkomanii);  organizowanie spotkań religijnych, pielgrzymek , uroczystości świątecznych, dostępu do 
kultury. Prowadzenie wolontariatu, organizowanie akcji zbierania żywności np. Zielony Mikołaj; 
Pomagam ze Smakiem.  Podejmowanie działań w zakresie polepszenia warunków socjalno- bytowych w 
placówkach,  zwiększenia miejsc pobytu, zwiększenia  punktów wydawania odzieży,  żywności -  
zwłaszcza w okresie zimowym.

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

Druk: MPiPS 3
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 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 osobom 
bezdomnym i 
potrzebującym w tym : 
zapewnienie 
całodobowej opieki, 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, dostępu do 
usług sanitarno-
higienicznych, pomoc w 
załatwianiu spraw 
socjalnych;w uzyskaniu 
świadczeń pieniężnych; 
docieranie do osób 
potrzebujących 
szczególne do tych 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych ( 
ogródki działkowe, 
pustostany ); pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o 
stopniu 
niepełnosprawności;  
aktywizacja zawodowa, 
pomoc w znalezieniu 
pracy,( asysty 
indywidualne ); 
organizowanie szkoleń; 
pomoc w uzyskaniu 
świadczeń rentowych 
bądź emerytalnych ;  
pomoc w wyjściu z 
uzależnień, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
(prowadzenie ognisk).

87,90 Z

Druk: MPiPS 4



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

zapewnienie 
schronienia osobom 
bezdomnym i 
potrzebującym w tym : 
zapewnienie 
całodobowej opieki, 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, dostępu do 
usług sanitarno-
higienicznych, pomoc w 
załatwianiu spraw 
socjalnych;w uzyskaniu 
świadczeń pieniężnych; 
docieranie do osób 
potrzebujących 
szczególne do tych 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych ( 
ogródki działkowe, 
pustostany ); pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o 
stopniu 
niepełnosprawności; 
aktywizacja zawodowa, 
pomoc w znalezieniu 
pracy,( asysty 
indywidualne ); pomoc 
w uzyskaniu świadczeń 
rentowych bądź 
emerytalnych ; pomoc 
w wyjściu z uzależnień, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
(prowadzenie ognisk) 
87,90 Z
EditNewDelete pomoc 
społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób

88,99 Z

Druk: MPiPS 5



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

zapewnienie 
schronienia osobom 
bezdomnym i 
potrzebującym w tym : 
zapewnienie 
całodobowej opieki, 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, dostępu do 
usług sanitarno-
higienicznych, pomoc w 
załatwianiu spraw 
socjalnych;w uzyskaniu 
świadczeń pieniężnych; 
docieranie do osób 
potrzebujących 
szczególne do tych 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych ( 
ogródki działkowe, 
pustostany ); pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o 
stopniu 
niepełnosprawności; 
aktywizacja zawodowa, 
pomoc w znalezieniu 
pracy,( asysty 
indywidualne ); pomoc 
w uzyskaniu świadczeń 
rentowych bądź 
emerytalnych ; pomoc 
w wyjściu z uzależnień, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
(prowadzenie ognisk)

87,90 Z

Druk: MPiPS 6
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

zapewnienie 
schronienia osobom 
bezdomnym i 
potrzebującym w tym : 
zapewnienie 
całodobowej opieki, 
wyżywienia, wymiany 
odzieży, dostępu do 
usług sanitarno-
higienicznych, pomoc w 
załatwianiu spraw 
socjalnych;w uzyskaniu 
świadczeń pieniężnych; 
docieranie do osób 
potrzebujących 
szczególne do tych 
przebywających w 
miejscach 
niezamieszkałych ( 
ogródki działkowe, 
pustostany ); pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o 
stopniu 
niepełnosprawności; 
aktywizacja zawodowa, 
pomoc w znalezieniu 
pracy,( asysty 
indywidualne ); pomoc 
w uzyskaniu świadczeń 
rentowych bądź 
emerytalnych ; pomoc 
w wyjściu z uzależnień, 
organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci z 
domów zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin, 
(prowadzenie ognisk)

88,99 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

Druk: MPiPS 7
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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) 19,905,816.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,417,984.46 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,337,812.13 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16,858.81 zł

e) Pozostałe przychody 133,161.18 zł

126,279.23 zł

420,987.08 zł

7,259,343.70 zł

199,630.99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,352,241.45 zł

34,784.93 zł

1,460,315.32 zł

675,716.75 zł

179,424.45 zł

2,000.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 9,339,972.11 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 69,668.96 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 201,870.86 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 207,362.02 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8,006,241.00 zł

Druk: MPiPS 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -295,592.35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,575,021.38 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 17,505,462.27 zł 201,870.86 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

5,713,576.81 zł 201,870.86 zł

11,762,790.75 zł 0.00 zł

0.00 zł

704.44 zł

0.00 zł

28,390.27 zł 0.00 zł

1 realizacja celów statutowych 201,870.86 zł

1 zakup żywności 31,513.83 zł

2 media ( koszty zużycia wody, energii cieplenej, wody, energii elektrycznej,gazu) 60,600.95 zł

3 koszt projektu Pomagam ze Smakiem 25,715.39 zł

4 usługi pocztowo telekomunikacyjne 19,057.22 zł

5 ubezpieczenia majątkowe 3,104.46 zł

6 zakup leków 665.71 zł

7 materiały administracyjno - gospodarcze 3,101.47 zł

8 usługi komunalne 4,936.87 zł

9 koszt organizacji zajęć dla podopiecznych ( spotkań świątecznych, wypoczynku  dla dzieci ) 15,450.96 zł

10 Audyt sprawozdania finansowego TPBA 5,904.00 zł

11 wynagrodzenia 1,360.00 zł

12 opłata za czynsz 17,906.27 zł

13 usługi remontowe 7,418.48 zł

14 opłaty notarialne 1,137.75 zł

15 koszt ogłoszeń prasowych 3,997.50 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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.)

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)

189.0 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)

164.3 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1,069.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

2,282.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

558.00 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

96.00 osób

462.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7,667,450.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6,440,062.92 zł

6,081,944.01 zł

- nagrody

- premie

34,600.00 zł

255,533.17 zł

- inne świadczenia 67,985.74 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,227,387.39 zł

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

1,227,387.39 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 642,975.99 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 584,411.40 zł

81.00 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

50.00 osób

31.00 osób

85.00 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

62.00 osób

23.00 osób
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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
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)

7,963.28 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)

1,935.83 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)

5,425.16 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)

211,788.72 zł

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

12,135.41 zł

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

2,470.00 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)

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

7,195.95 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

9,981.20 zł

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

1 Koło Bytomskie TPBA -
roboty publiczne

zatrudnienie bezdomnych PUP Bytom 16,232.81 zł

2 Koło Chełmskie TPBA - 
Pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej

zabezpieczenie potrzeb 
bytowych mieszkańcom 
schroniska

Prezydent Miasta Chełm 10,000.00 zł

3 Koło Chełmskie TPBA - 
Pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej

działania prewencyjno 
osłonowe na rzecz osób 
bezdomnych - mieszkańców 
schroniska

Wojewoda Lubelski 13,000.00 zł

4 Koło Dębnowskie TPBA  - 
Prowadzenie ośrodka 
wsparcia ww formie domu 
dla bezdomnych mężczyn

prowadzenie placówki wsparcia 
dla bezdomnych mężczyzn

Urząd Miasta Dębno 314,998.91 zł

5 Koło Jarosławskie TPBA - 
Pomoc Społeczna

zapewnienie schronienia 
bezdomnym kobietom

MOPS - Jarosław 70,000.00 zł

6 Koło Jarosławskie TPBA - 
Pomoc dla bezdomnych 
kobiet z problemem 
alkoholowym

organizowanie wszechstronnej 
pomocy dla kobiet z 
problemem alkoholowym

Gmina Miasta Jarosław 20,000.00 zł

7 Koło Jarosławskie TPBA - 
roboty publiczne

zatrudnienie bezrobotnych w 
ramach robót publicznych

PUP Jarosław 55,464.53 zł

8 Koło Kąkolewnickie TPBA - 
Łagodzenie skutków 
ubóstwa poprzez 
dostarczenie żywności 
najuboższym mieszkańcom 
Gminy Kąkolewnica

umożliwienie korzystania z 
nieodpłatnej żywności przez 
osoby najuboższe , w tym 
zmniejszenie skutków 
niedożywienia u tych osób

Gmina Kąkolewnica 2,187.92 zł

9 Koło Kłodzkie TPBA - 
prowadzenie noclegowni

prowadzenie noclegowni Gmina Miasta Kłodzko 81,879.95 zł

10 Koło Kłodzkie TPBA - 
prowadzenie jadłodajni

prowadzenie jadłodajni Gmina Miasta Kłodzko 102,075.73 zł

11 Koło Kłodzkie TPBA  - 
dystrybucja żywności

zaopatrzenie w żywność osób 
potrzebujących

Gmina Miejska Kłodzko 1,020.86 zł

12 Koło Kłodzkie TPBA - 
dystrybucja żywności

zaopatrzenie w żywność osób 
potrzebujących

Gmina Wiejska Kłodzko 7,399.31 zł

13 Koło Kodeńskie TPBA - 
Prowadzenie Domu 
Pogodnej Starości

częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania mieszkańców 
przyjętych do Domu Pogodnej 
Starości przed 01.01.2014r.

Starostwo Powiatowe - Biała 
Podlaska

41,838.00 zł

14 Koło Krośnieńskie TPBA - 
Prowadzenie kuchni i 
schroniska dla bezdomnych

utrzymanie placówek Urząd Miasta 45,000.00 zł

15 Koło Łańcuckie TPBA - 
Przygotowanie i 
dostarczanie posiłków dla 
potrzebujących 
mieszkańców miasta Łańcuta

pomoc osobom ubogim, 
bezdomnym, 
niepełnosprawnym, starszym

Urząd Miasta Łańcut 60,000.00 zł

16 Koło Łańcuckie TPBA - 
Pomagam ze Smakiem

poprawa wizerunkowa osób 
ubogich korzystających z 
pomocy społecznej Miasta

Urząd Miasta Łańcut 5,000.00 zł

17 Koło Łańcuckie TPBA - 
Organizowania wsparcia i 
pomocy osobom z 
problemem alkoholowym

integracja osób uzależnionych Urząd Miasta Łańcut 2,887.50 zł
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18 Koło Mieleckie TPBA - 
prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych i ubogich 
mężczyzn

pomoc bezdomnym i ubogim Urząd Miasta Mielec 100,000.00 zł

19 Koło Mieleckie TPBA - 
Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenie społecznego 
osób opuszczjących zakład 
karny

pomoc osobom w trudnej 
sytuacji po opuszczeniu zakładu 
karnego

Urząd Powiatowy M. Mielec 2,000.00 zł

20 Koło Ostrowskie TPBA - 
prowadzenie noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn

zapewnienie noclegu osobom 
potrzebującym ( bezdomnym )

Urząd Miasta Ostrów Wlkp 175,000.00 zł

21 Koło Ostrowskie TPBA - 
Tropiciel tradycji

zorganizowanie półkolonii dla 
dzieci i młodzieży w okresie ferii 
zimowych

Urząd Miasta Ostrów Wlkp 15,000.00 zł

22 Koło Ostrowskie TPBA - 
Zdrowa Rodzina

realizacja programów 
profilaktyczno - edukacyjnych

Urząd Miasta Ostrów Wlkp 25,000.00 zł

23 Koło Ostrowskie TPBA - 
Tropiciel ekolog

zorganizowanie półkolonii dla 
dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji

Urząd Miasta Ostrów Wlkp 5,000.00 zł

24 Koło Otmuchowskie TPBA - 
Pomoc osobom bezdomnym

pomoc osobom bezdomnym Urząd Gminy 8,000.00 zł

25 Koło Pleszewskie TPBA - 
Udzielenie schronienia , 
zapewnienie posiłku i 
niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym 
z terenu miasta Pleszew

zapewnienie pomocy osobom 
bezdomnym i potrzebującym z 
terenu miasta Pleszew

Urząd Gminy i Miasta Pleszew 100,000.00 zł

26 Koło Pleszewskie TPBA - 
Organizacja spotkania 
gwiazdkowego dla osób 
samotnych z kręgu 
uzależnionych i 
współuzależnionych oraz 
przemocy rodzinnej

zorganizowania spotkania 
świątecznego dla osób 
samotnych i zagrożonych 
patologią społeczną

Urząd Gminy i Miasta Pleszew 7,000.00 zł

27 Koło Poznańskie TPBA - 
zapewnienie schronienia, 
posiłku i niezbędnego 
ubrania osobom 
bezdomnym

pomoc  osobom bezdomnym Urząd Miasta Poznań 50,000.00 zł

28 Koło Przemyskie TPBA - 
Utrzymanie schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn

bieżące utrzymanie schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn

Urząd Miasta 185,000.00 zł

29 Koło Puławskie TPBA - 
Udzielanie osobom 
bezdomnym schronienia

schronienie dla osób z terenu 
miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy 50,764.71 zł

30 Koło Puławskie TPBA - 
Pomoc żywieniowa i gorący 
posiłek

posiłek dla osób pozbawionych 
wyżywienia z terenu miasta 
Puław

Urząd Miasta Puławy 80,210.76 zł

31 koło Puławskie TPBA - 
schronienie

schronienie i wyżywienie 
bezdomnych

MPS, GOPS,OPS 60,107.68 zł

32 Koło Puławskie TPBA - 
refundacja wynagrodzeń

wynagrodzenie dla instruktora i 
gospodarza schroniska

Urząd Pracy w Puławach 5,504.20 zł

33 Koło Stalowowolskie TPBA - 
Prowadzenie Domu Dziecka- 
Ochronka

piecza zastępcza Starostwo Powiatowe w Stalowej 
Woli

1,678,719.55 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

34 Koło Stalowowolskie TPBA - 
Prowadzenie mieszkań 
chronionych

zapewnienie schronienia 
osobom opuszczającym 
placówki socjalizacyjne

Starostwo Powiatowe w Stalowej 
Woli

10,401.44 zł

35 Koło Stalowowolskie TPBA - 
Udzielanie schronienia 
osobom bezdomnym

zapewnienie schronienia, 
posiłku osobom bezdomnym

Gmina Stalowa Wola 110,000.00 zł

36 Koło w Świdniku TPBA - 
utrzymanie schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn

bieżąca działalność schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn 
mężczyzn

Urząd Miasta 192,048.00 zł

37 Koło w Świdniku TPBA - 
utrzymanie jadłodajni

wydawanie posiłków dla 
bezdomnych i biednych

Urząd Miasta 157,635.00 zł

38 Koło Tczewskie TPBA - 
Pomoc społeczna - działanie 
na rzecz wychodzenia z 
bezdomności i zapobieganiu 
bezdomności

prowadzenie miejsca 
czasowego pobytu dla osób 
bezdomnych jako działanie na 
rzecz wychodzenia z 
bezdomności i zapobieganiu 
bezdomności

Prezydent Miasta Tczew 62,000.00 zł

39 Koło Tomaszowskie TPBA - 
prowadzenie ogrzewalni dla 
osób bezdomnych , 
uzależnionych

pomoc osobom bezdomnym  
uzależnionym

Gmina Miasto Tomaszów 
Mazowiecki

50,460.00 zł

40 koło Warszawskie TPBA - 
Prowadzenie w ramach 
interwencji kryzysowej 
ośrodka dla matek z małymi 
dziećmi

pomoc dla matek z małymi 
dziećmi

Powiat Warszawski - Zachodni 10,000.00 zł

41 Koło Zgorzeleckie TPBA- 
Wspieranie przeciwdziałania 
bezdomności oraz 
dożywianie osób biednych

przeciwdziałanie bezdomności, 
pomoc żywieniowa

Gmina Miejska Zgorzelec 160,000.00 zł

42 Koło Zgorzeleckie TPBA -  
Pomoc zwolnionym z 
zakładów karnych

pomoc zwolnionym z zakładów 
karnych

Gmina Wiejska Zgorzelec 18,000.00 zł

43 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
Pomoc i wsparcie osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

pomoc osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym

Powiat Zgorzelec 10,000.00 zł

44 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
Prowadzenie jadłodajni

dożywianie osób biednych Gmina Miejska Zgorzelec 1,000.00 zł

45 Koło Zgorzeleckie TPBA - 
Nadzór nad osobami 
korzystającymi z noclegowni

nadzór noclegowni Gmina Miejska Zgorzelec 6,000.00 zł

46 Krajowe Biuro ZG TPBA - 
Wolontariat jako forma 
aktywności społecznej 
seniorów wśród 
bezdomnych " Pod Jednym 
Dachem"

aktywizacja seniorów Gmina M.Wrocław 28,096.07 zł

47 Krajowe Biuro ZG TPBA - 
Działalność Klubów Seniiora 
w 2016r. - Albertyńskie 
centrum wolontariatu 
seniora " Pigułki na Jedno 
Życie "

aktywizacja  seniorów Gmina M. Wrocław 11,842.03 zł
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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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Koło Chełmskie TPBA - 
zadanie z zakresu 
działalności na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

zmiana standardów placówek 
świadczących usługi dla osób 
bezdomnych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

86,000.00 zł

2 Koło Człuchowskie TPBA 
Prowadzenie łaźni i pralni 
dla osób bezdomnych 
nieprzebywających w 
Noclegowni MOPS

umożliwienie osobom 
bezdomnym, które pozostają 
poza noclegownią skorzystania 
z łaźni i pralni

Wojewoda Pomorski 3,000.00 zł

3 Koło Człuchowskie TPBA - 
Działania zmierzające do 
usamodzielnienia osób 
bezdomnych 
przebywających w 
noclegowni

umożliwienie osobom 
bezdomnym korzystanie z 
pobytu w noclegowni oraz 
udziału w zajęciach z 
instruktorem leczenie 
uzależnień i pracownikiem 
socjalnym

Wojewoda Pomorski 6,000.00 zł

4 Koło Jarosławskie TPBA - 
działania w zakresie pomocy 
społecznej

świadczenie usług socjalnych 
dla osób bezdomnych

Wojewoda Podkarpacki 20,000.00 zł

5 Koło Krośnieńskie TPBA - 
Świadczenie usług socjalnych 
dla osób bezdomnych

pomoc osobom bezdomnym Urząd Wojewódzki 20,000.00 zł

6 Koło Łańcuckie TPBA 
Zwiększenie pomocy 
socjalnej dla osób 
najuboższych - to 
ograniczenie wykluczenie 
społecznego oraz 
złagodzenie skutków 
ubóstwa

łagodzenie skutków ubóstwa 
osób bezrobotnych, 
bezdomnych, wykluczonych 
społecznie z powodu choroby,i 
uzależnień

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

7,673.00 zł

7 Koło Łańcuckie TPBA - 
Poprawa warunków socjalno 
bytowych w kuchni , łaźni, 
świetlicy, pomoc osobom 
wykluczonym, bezdomnym i 
zagrożonych bezdomnością

poprawa warunków socjalno 
bytowych w kuchni, łaźni, 
świetlicy,świadczenie usług dla 
osób potrzebujących pomocy

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w 
Rzeszowie

2,000.00 zł

8 Koło Mieleckie TPBA - 
Działania zmierzające do 
utrzymania 
dotychczasowego poziomu 
usług socjalnych dla osób 
korzystających z noclegowni 
i schroniska dla bezdomnych

pomoc osobom bezdomnym i 
ubogim

Urząd Wojweódzki 14,198.00 zł

9 Koło Mieleckie TPBA - 
poprawa warunków jakości 
świadczonych usług 
socjalnych w prowadzonym 
schronisku dla bezdomnych i 
ubogich mężczyzn

podniesienie jakości udzielanej 
pomocy osobom bezdomnym i 
ubogim

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 18,000.00 zł

10 Koło Otmuchowskie TPBA - 
Wspieranie działań 
profilaktycznych

wspieranie działań Urząd Wojewódzki 18,078.57 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego 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 Koło Chełmskie TPBA - Urząd Miasta Chełm 1

2 Koło Chełmskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie 1

3 Koło Gorzyckie TPBA - Wojewoda Podkarpacki 1

4 Koło Gorzyckie  TPBA -Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddz. w Rzeszowie 1

5 Koło Gorzyckie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu 1

6 koło Jarosławskie TPBA - Urząd Wojewódzki Rzeszów - Wydział Polityki Społecznej 1

7 Koło Jarosławskie TPBA - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddz. w Rzeszowie 1

8 Koło Kaliskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

11 Koło Przemyskie TPBA - 
bieące utrzymanie 
schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn

bieżące utrzymanie schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 43,000.00 zł

12 Koło Puławskie TPBA - 
Działalnia osłonowe i 
prewencyjne

udzielanie schronienia i 
wyżywienia

Lubelski Urząd Wojewódzki 14,000.00 zł

13 Koło Stalowowolskie TPBA - 
pozytywne wzmocnienia, 
reaktywizacja

podniesienie kwalifikacji 
zawodowych i organizacja czasu 
wolnego dla wychowanków z 
Domu dziecka Ochronka

Województwo podkarpackie -
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

26,487.00 zł

14 Koło Stalowowolskie TPBA - 
Świadczenie usług  dla osób 
bezdomnych

Koło Stalowowolskie TPBA - 
Świadczenie usług  dla osób 
bezdomnych

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 25,000.00 zł

15 Koło w Świdniku - pomoc 
bezdomnym

pomoc bezdomnym Urząd Wojewódzki 13,900.00 zł

16 Koło Tczewskie TPBA - 
Działania z zakresu pomocy 
społecznej

zapobieganie skrajnym formom 
wykluczenia społecznego osob 
doznających przemocy w 
rodzinie oraz osób bezdomnych 
poprzez tworzenie adekwatnej 
ofert wsparcia

Wojewoda Pomorski 5,000.00 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

Irena Reczkowska  Wrocław, dn. 
19.06.2017r. Data wypełnienia sprawozdania

9 Koło Kaliskie TPBA - Państwowa Straż Pożarna 1

10 Koło Klodzkie TPBA - Ośrodek Pomocy Społecznej - Kłodzko 1

11 Koło Kłodzkie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny O/Kłodzko 1

12 Koło Kłodzkie TPBA - Powiatowa Straż Pożarna 1

13 Koło Kodeńskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej 1

14 Koło Łańcuckie TPBA - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1

15 Koło Łańcuckie TPBA - PUW w Rzeszowie 1

16 Koło Mieleckie TPBA - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1

17 Koło Mieleckie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

18 Koło Ostrowskie TPBA - Państwowa Straż Pożarna 1

19 Koło Ostrowskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

20 koło Poznańskie TPBA - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Poznań 1

21 Koło Pławskie TPBA - Lubelski Urząd Wojewódzki 1

22 koło Puławskie TPBA - Urząd Miasta Puławy 1

23 Koło Puławskie TPBA - Państwowa Straż Pożarna 1

24 Koło Puławskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2

25 Koło Stalowowolskie TPBA - Gmina Miasta Stalowa Wola 2

26 Koło w Świdniku TPBA - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

27 Koło w Świdniku TPBA - Urząd Miasta 3

28 Koło w Świdniku TPBA - Urząd Wojewódzki 1

29 koło Tczewskie TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

30 Koło Warszawa - Praga  TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

31 Koło Warszawa - Praga TPBA - Państwowa Straż Pożarna 2

32 Koło Warszawa- Praga TPBA - Państwowa Inspekcja Pracy 1

33 Koło Zamojskie TPBA - Urząd Miasta Zamość 2

34 Koło Zamojskie TPBA - Lubelski Urząd Wojewódzki 2

35 Schronisko dla Kobiet  w Lipowej TPBA - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Opatowie 3

36 Schronisko dla Kobiet w Lipowej TPBA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1
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