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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica SKAWIŃSKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-066 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro-maria@wp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12120824400000 6. Numer KRS 0000355019

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

Jerzy Antoni Moroz Prezes Zarządu Fundacji TAK

Tomasz Matuszewski Członek Zarządu 
Fundacji

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

Robert Grzelka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Andrzej Zygmunt Słuszniak Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Mariusz 
Szymański

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
a. pomoc społeczna, polegająca w szczególności na zaspokojeniu potrzeb 
bezdomnych w zakresie mieszkania, utrzymania, terapii, resocjalizacji, 
przygotowania zawodowego oraz ich zatrudnienia, 
b. działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza,
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
d. promocja i organizacja wolontariatu,
e. dokonywanie inwestycji przeznaczonych na zakłady charytatywno-
opiekuńcze oraz prowadzenie działalności wspomagającej prawnie, 
szkoleniowo, informacyjnie, organizacyjnie i finansowo placówki 
charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez Zgromadzenie Braci 
Albertynów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie placówek dla bezdomnych.
b. organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
c. zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby ubogich, znajdujących 
się w trudnej sytuacji majątkowej.
d. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom bezdomnych, a 
także domom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i chorych psychicznie.
e. wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt rehabilitacyjny, 
medyczny i inny z kategorii wyposażenia.
f. pozyskiwanie środków na realizacje celu Fundacji.
g. aktywizację zawodową bezdomnych poprzez tworzenie miejsc pracy.
2. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku 
publicznego określi uchwałą Zarząd Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W minionym roku 2016 realizowano cele statutowe poprzez udzielenie pomocy materialnej placówkom 
charytatywno – opiekuńczym prowadzonym przez Zgromadzenie Braci Albertynów.

Dom św. Brata Alberta w Krakowie na ul. Saskiej ma charakter mieszkań wspieranych dla mężczyzn 
wychodzących z bezdomności. Mieszkają w nim osoby bezdomne, które posiadają stałe dochody nie 
mniejsze niż stały zasiłek z opieki społecznej, po rocznym pobycie w Przytulisku prowadzonym też przez 
Albertynów. Dom jest miejscem, gdzie osoby bezdomne uczą się samodzielności, zarówno pod 
względem finansowym, jak i odpowiedzialności za swoje życie pod innymi względami.  Placówka ma 47 
miejsc, a przebywa w niej 40-45 osób. Co roku ok 4-5 osób w pełni się usamodzielnia. W 2016 r. Dom 
otrzymał darowizny na łączną kwotę 21.842,57 zł. Ze środków otrzymanych w ramach 6 darowizn na 
kwotę 21.683,68 zł oraz podziału 1% podatku zakupiono żywność, leki, paliwo, środki higieny i 
czystości, akumulator, pralkę, opłacono media, ubezpieczenie OC samochodu, usługę dezynsekcji, 
usługę kontroli kominiarza, wymieniono rezystor. 
Darowizna rzeczowa otrzymana w 2016 r. przez Dom św. Brata Alberta to herbata wyceniona na kwotę 
158,89 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie 
Braci Albertynów. Zamieszkany jest przez 81 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Domowi 
udzielono pomocy w wysokości 24.000,00 zł w ramach 3 darowizn na łączną kwotę 16.000 zł i podziału 
1% podatku, środki przeznaczono na:
- zakup parasoli ogrodowych dla mieszkańców domu i zakup oraz wymianę lamp ewakuacyjnych 
znajdujących się w budynku DPS za łączną kwotę 6.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, tj. żelazko na ergoterapię, szlifierka oscylacyjna do stolarni, mikser z misą na 
zajęcia kulinarne, łóżka, krzesła prysznicowe, poduszki, skarpety, kubki, talerze i salaterki dla 
mieszkańców Domu, blender, maszynka z szatkownicą jako wyposażenie kuchni DPS – na kwotę 
8.000,00 zł – z podziału 1% podatku, 
- zakup usługi prania i dezynsekcji pościeli mieszkańców Domu, usługi transportowej, spodni dla 
mieszkańców Domu – na łączną kwotę 5.000,00 zł,
- zakup narzut na łóżka, piżam, pościeli, obuwia, poduszek dla mieszkańców Domu oraz wyposażenia tj. 
odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, antena do telewizora, akwarium, maszynka do strzyżenia, 
peleryny fryzjerskie, i fartuch do strzyżenia na łączną kwotę 5.000,00 zł. 
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Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie 
Braci Albertynów. Zamieszkany jest przez 82 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Domowi 
udzielono pomocy w wysokości 17.862,88 zł w ramach 3 darowizn finansowych na kwotę 16.000 zł i 
podziału 1% podatku oraz darowizn rzeczowych. 
Darowizny finansowe wydatkowano na:
- opłatę dostawy wody i odprowadzanie ścieków DPS (6.000,00 zł),
- zakup wyposażenia pracowni Doświadczania Świata do potrzeb terapii i rehabilitacji mieszkańców 
Domu, kwota z podziału 1% podatku (1.600,00 zł),
- wymianę wykładzin podłogowych w pokojach mieszkańców Domu (10.000,00 zł).
Darowizny rzeczowe na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przekazane w 2016 r., to 
artykuły spożywcze na łączną kwotę 262,88 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie przeznaczony jest dla 81 mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie. W 2016 r. Dom otrzymał kwotę 16.000,00 zł w ramach 3 darowizn, którą to kwotę 
rozdysponowano w sposób następujący:
- opłata energii elektrycznej (6.000,00 zł),
- opłata energii elektrycznej (10.000,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie. W 2016 r. Dom ten otrzymał kwotę 19.900,00 zł w ramach 4 darowizn 
i podziału 1 %, które przeznaczono na:
- środki czystości do kuchni DPS i dla mieszkańców ( 6.000,00 zł ),
- zakup żywności, materiałów do bieżących napraw, lodówko-zamrażarki ( 2.000,00 zł ),
- zakup materiałów na terapię zajęciową, materiałów krawieckich do szwalni, środków czystości oraz 
żywności – z podziału 1% podatku kwota 1.900,00 zł,
- zakup żywności ( 5.000,00 zł),
- zakup energii cieplnej ( 5.000,00 zł).

Z Kuchni dla Ubogich w Krakowie korzystają osoby ubogie i bezdomne. Codziennie z gorących posiłków 
korzysta około 300 osób (150 osób spożywa posiłek na miejscu, a dla 150 osób posiłek jest dostarczany 
do miejsc zamieszkania). W 2016 r. Kuchnia otrzymała wsparcie w wysokości 53.267,52 zł. 
Darowizny uzyskane z wolnych środków Fundacji w kwotach 4 darowizn w kwotach: 10.000 zł, 3.000 zł, 
7.500 zł, 5.000 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Kuchni. Zakupiono z nich żywność, środki 
czystości, paliwo, opłatę za wywóz śmieci, ubezpieczenie samochodu, naprawę samochodu, opłaty za 
media, przegląd techniczny. Darowizny celowe w walucie obcej w wysokości 2.500 EURO i 3.795,25 
EURO, które wpłynęły od CSILLA VON BOESELAGER z Niemiec zostały wykorzystane również na bieżące 
potrzeby Kuchni, tj. zakup żywności, opłat za media, ubezpieczenia samochodu, środki czystości, 
obieraczki do warzyw, usługi wulkanizacyjnej, badania technicznego samochodu, paliwa.

Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie udziela całodobowego schronienia i wyżywienia, a 
także zapewnia opiekę lekarza – wolontariusza dla 80 bezdomnych mężczyzn. Przytulisko w 2016 r. 
otrzymało łącznie 310.337,29 zł:
a) w formie darowizn celowych z CSILLA VON BOESELAGER z Niemiec na zakup żywności, mat. 
biurowych, paliwa, dezynfekcji pokoi, opłaty za media (2.000 EURO),
b) w formie darowizn celowych z S.M.H.O. z Holandii na wykonanie nowych przyłączy mediów dla 
Przytuliska (8.000 EURO, 7.000 EURO), projekt jest w trakcie realizacji.
c) na bieżące wydatki 5 darowizn z wolnych środków Fundacji, w kwotach 10.000,00 zł, 3.000,00 
zł,4.000,00 zł, 6.000,00 zł i 5.000,00 zł, w tym zakup żywności, leków, opłata za media, dezynfekcja 
pokoi, paliwo, pranie bielizny pościelowej, materace dla bezdomnych, ubezpieczenie budynku, wąż 
wysokociśnieniowy, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, naprawa samochodu, środki czystości, 
d) z podziału 1% podatku kwota 2.956,60 zł – wydatkowana na zakup leków, pranie pościeli, paliwo, 
usługi telekomunikacyjne. 

W 2016 r. na rzecz Przytuliska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przekazano darowizny rzeczowe 
o łącznej wartości: 204.204,19 zł. Powyższe darowizny były wynikiem podpisanej w 2015 r. z Firmą 
Handlową AMPOL K. i A. Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie ul. Saska 4 umowy darowizny 
artykułów spożywczych tj. mięso i wyroby mięsne z krótkim terminem przydatności do spożycia. Cel 
w/w darowizny został nakierowany na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W 2016 r. natomiast podpisano umowę 
darowizny z Firmą HENPOL Paweł Kusiewicz, Piotr Kusiewicz Sp. Cywilna, pieczywa i wyrobów 
piekarskich, przeznaczoną na podobny cel j.w.
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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)

0

9

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

Dom Wiejski dla Bezdomnych Mężczyzn w Bulowicach zapewnia schronienie oraz utrzymanie dla 13 
bezdomnych mężczyzn. W 2016 r. łącznie przeznaczono kwotę 37.946,32 zł dotyczące:
- m.in. opłaty za gaz, telefon, prąd, odbiór odpadów, wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie 
nieruchomości, zakup środków czystości, zakup żywności, leków, paliwo, wyposażenie kaplicy, obuwie 
ochronne, usługa dezynsekcji (łącznie 8 darowizn na kwotę 32.616,32 zł),
- zakup żywności, paliwa, opłata za media, odbiór odpadów, badanie techniczne pojazdu (2.100,00 zł z 
podziału 1% podatku),
- otrzymanej darowizny rzeczowej w postaci mięsa pochodzącego z  gospodarstwa rolnego 
prowadzonego przez Fundację. Wartość rzeczowa darowizny 3.230,00 zł.

Klasztor Zgromadzenia Braci Albertynów w Zaporożu jest placówką, w której Bracia prowadzą Kuchnię 
dla Ubogich Dobry Chleb wydając 5 razy w tygodniu ciepłe posiłki dla ok. 100-200 osób jednorazowo, a 
także prowadzą schronisko Dom Nadziei dla 20 bezdomnych mężczyzn. W 2016 r. Placówka otrzymała 
25.623,00 zł. Powyższe środki pochodzą z Fundacji CSILLA VON BOESELAGER z Niemiec (6.500,00 EURO) 
jako darowizna celowa na bieżącą działalność, które wydatkowano przede wszystkim na: zakup 
żywności i środków czystości.

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów otrzymała darowiznę celową z SMHO z Holandii (5.0000 
EURO) na budowę wiaty na makulaturę. Dokończenie inwestycji planowane jest na rok 2017. 

Ponadto w 2016 r. gospodarstwo rolne Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów otrzymało darowizny 
rzeczowe w postaci narzędzi, nawozu, materiałów budowlanych, części do ciągnika Zetor, wykorzystane 
w gospodarstwie rolnym, o łącznej wartości: 1.587,59 zł.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Za pośrednictwem 
organizacji 
pozarządowych tj. 
placówek charytatywno 
- opiekuńczych  a także 
domów pomocy 
społecznej, udzielana 
jest pomoc finansowa, 
rzeczowa w tym także 
wyposażenie domów 
pomocy społecznej oraz 
placówek charytatywno 
- opiekuńczych w 
szczególności w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
medyczny i inny. 
Fundacja pozyskuje 
środki finansowe oraz 
rzeczowe od krajowych 
organizacji 
pozarządowych, 
przedsiębiorców, osób 
fizycznych z całej Polski, 
jak również od 
zagranicznych 
organizacji. Wsparcie 
finansowe pozwala 
placówkom 
charytatywno-
opiekuńczym, domom 
pomocy społecznej 
zabezpieczyć 
prowadzenie bieżącej 
działalności i 
podwyższyć standard 
życia mieszkańców.

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

Za pośrednictwem 
placówek charytatywno 
- opiekuńczych, a także 
domów pomocy 
społecznej udzielana 
jest pomoc finansowa i 
rzeczowa osobom 
ubogim, bezdomnym. 
Pomoc ta zmierza do 
zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i 
umożliwia życie w 
warunkach 
odpowiadających 
godności człowieka. 
Środki pozyskane od 
krajowych i 
zagranicznych 
organizacji oraz osób 
fizycznych z całej Polski 
zostały przeznaczone 
na żywność, leki, 
odzieży, środki higieny 
osobistej, środki 
czystości, materiały na 
terapię zajęciową, 
media, wyposażenie: 
pralkę, lodówko - 
zamrażarkę, parasole 
ogrodowe, żelazko, 
łóżka, mikser, maszynkę 
z szatkownicę, 
akwarium, aparat 
fotograficzny i inne.

88.99.Z
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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Aktywizacja zawodowa 
osób ubogich, 
bezdomnych, 
uzależnionych poprzez 
tworzenie miejsc pracy. 
Fundacja zatrudnia 
osoby bezdomne, które 
zagrożone są 
wykluczeniem 
społecznym. Poprzez 
zatrudnienie osoby te 
mają możliwość 
regulowania 
zobowiązań wobec 
instytucji państwowych 
np. funduszu 
alimentacyjnego, jak 
również korzystają ze 
świadczeń opieki 
zdrowotnej. Kolejnym 
pozytywnym aspektem 
działalności Fundacji w 
tym zakresie jest to, że 
nabyte umiejętności i 
doświadczenie 
zawodowe pozwoliło 
niektórym 
bezrobotnym i 
bezdomnym wrócić do 
środowiska i znaleźć 
zatrudnienie poza 
Fundacją.

88.99.Z
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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) 1,319,889.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 427,922.85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. W 
celu realizacji zadań statutowych Fundacja 
Zgromadzenia Braci Albertynów prowadzi 
zbiórkę makulatury z papieru i tektury oraz 
odpady z tworzyw sztucznych i złomu. 
Następnie sprzedaje przedsiębiorcom 
zajmującym się skupem wyżej wymienionych 
odpadów. Zbiórka i segregacja odpadów 
realizowana jest w Krakowie oraz w Bulowicach. 
Fundacja zatrudnia w tym celu kierowców, 
operatora prasy hydraulicznej, pracowników 
zbiórki odpadów, oraz pracowników fizycznych. 
W ramach tej działalności znalazły zatrudnienie 
osoby niepełnosprawne, w tym 2 ze stopniem 
niepełnosprawności umiarkowanym.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi i dzierżawionymi.
Fundacja w roku 2011 otrzymała w nieodpłatne 
używanie nieruchomości położone w Przemyślu, 
przy ul. Św. Brata Alberta 8. Od tego roku 
Fundacja wynajmuje przedsiębiorcom w/w 
nieruchomości tj. budynki na pomieszczenia 
biurowe, socjalne usługowo-magazynowe, 
budynek byłej portierni na kwiaciarnię. Ponadto 
w 2014 r. Fundacja podpisała z osobami 
fizycznymi umowy dzierżawy działek 
gruntowych w Przemyślu, przy ul. Brata Alberta. 
Również w Bulowicach Fundacja wydzierżawia 
gruntu orne przedsiębiorcy rolnemu, dzięki 
czemu uzyskuje dodatkowe środki.

01.50.Z Uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt.
Fundacja prowadzi gospodarstwo rolne w 
ramach umowy użyczenia spisanej na okres 5 lat 
od marca tj. 2013r. do marca 2018r.
Jednostka:
- uprawia zboża i inne rośliny na potrzeby 
własne
- prowadzi hodowlę zwierząt przeznaczoną na 
sprzedaż żywych lub w postaci świeżego mięsa,
- posiada krowy mleczne, z których uzyskuje 
dochód ze sprzedaży mleka.
W ramach działalności rolniczej zatrudnionych 
jest 4 pracowników (według stanu na 
31.12.2016r.). Z uwagi na nierentowność tej 
działalności Zarząd wraz Radą podjął decyzję o 
zakończeniu jej prowadzenia.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 782,907.23 zł

d) Przychody finansowe 619.25 zł

e) Pozostałe przychody 108,440.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

27,925.40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 409,826.25 zł

0.00 zł

45,165.27 zł

364,660.98 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 864,041.58 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 80.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 18,096.60 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

1 1. Pomoc społeczna dla:
-Domu Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ul. Saska 9A w wysokości 1.300,00 zł na 
dezynsekcję pomieszczeń mieszkańców i kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych
-Przytuliska dla bezdomnych mężczyzn w Krakowie w wysokości 2.956,60 zł na zakup leków, 
żywności, paliwa oraz pranie pościeli
-opłata bankowa za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla Fundacji w 
wysokości 240,00 zł

4,496.60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18,096.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27,925.40 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -98,856.73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 98,856.73 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,238,012.86 zł 18,096.60 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

526,779.58 zł 18,096.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

655,335.82 zł

11.84 zł

55,510.30 zł

375.32 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

2 2. Pomoc społeczna dla:
-Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach w wysokości 8.000,00 zł na zakup wyposażenia tj.: 
żelazko na ergoterapię, szlifierka oscylacyjna do stolarni, mikser z misą na zajęcia kulinarne, łóżka, 
krzesła prysznicowe, poduszki, skarpety, kubki, talerze i salaterki dla mieszkańców Domu, blender, 
maszynka z szatkownicą jako wyposażenie kuchni DPS
-Domu Wiejskiego w Bulowicach w wysokości 2.100,00 zł na zakup żywności, środków czystości, 
paliwa oraz opłatę za media,

10,100.00 zł

3 3. Pomoc społeczna dla: - Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie w wysokości 1.600,00 zł na 
zakup wyposażenia pracowni Doświadczania Świata do potrzeb terapii i rehabilitacji mieszkańców 
Domu

1,600.00 zł

4 4. Pomoc społeczna dla: - Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu w wysokości 1.900,00 zł na 
zakup materiałów na terapię zajęciową, materiałów krawieckich do szwalni, środków czystości 
oraz żywności

1,900.00 zł

1 1. Dom Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ul. Saska 9 A 301.90 zł

2 2. Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 6,994.60 zł

3 3. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie 599.50 zł

4 4. Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu 859.40 zł

5 5. Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn w Krakowie 968.90 zł

6 6. Dom Wiejski dla bezdomnych w Bulowicach 1,021.10 zł

7 7. Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie 3,115.90 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 127,571.41 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)

14.0 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)

11.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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

43,731.00 zł

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 264,293.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

261,450.91 zł

261,450.91 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,842.09 zł

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

21,951.75 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 21,951.75 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

2,842.09 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

5.00 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

2.00 osób

3.00 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)

0.00 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)

0.00 zł

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

0.00 zł

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)

22,024.42 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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)

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

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

0.00 zł

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

25,127.07 zł

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

1 1. Pomoc publiczna 
udzielona w dniu 21.04.2015 
r., na podstawie art. 56 ust. 
1 ustawy z dnia 20.04.2004r. 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
tekst jednolity (Dz.U. z 2015 
r. poz. 149) oraz Rozporz. 
Ministra Pracy i Polityki Społ. 
z dnia 24.06.2014 r. w 
sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót 
publ. oraz jednorazowej 
refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na 
ubezp. społ. (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 864) o wartości 
11.149,61 zł, stanowiącej 
równowartość 2.799,86 
Euro.

1. Pracodawca zobowiązał się 
zatrudnić w ramach prac 
interwencyjnych jedną osobę 
bezrobotną na pełny etat na 
podstawie umowy o pracę 
zawartej na okres co najmniej 
18 miesięcy.
Pracodawca zapewnia w/w 
skierowanemu bezrobotnemu 
warunki do wykonywania 
czynności i zadań na 
określonym stanowisku, a także 
odzież i obuwie robocze

Powiatowy Urząd Pracy w 
Oświęcimiu z upoważnienia Starosty 
Oświęcimskiego.

4,406.34 zł

2 2. Pomoc publiczna 
udzielona w dniu 29.09.2015 
r. na podstawie art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 20.04.2004 r. 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r. poz. 149 ze zm.) oraz 
Rozporz. Ministra Pracy i 
Polityki Społ. z dnia 
24.06.2014 r. w sprawie 
organizowania prac 
interwencyjnych i robót 
publ. oraz jednorazowej 
refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na 
ubezp. społ. (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 864) o wart. 5.469,95 zł, 
równowartość 1.289,05 Euro

2. Pracodawca zobowiązał się 
zatrudnić w ramach prac 
interwencyjnych jedną osobę 
bezrobotną na pełny etat na 
podstawie umowy o pracę 
zawartej na okres co najmniej 9 
miesięcy. Pracodawca zapewnia 
w/w skierowanym 
bezrobotnym warunki do 
wykonywania czynności i zadań 
na określonym stanowisku, a 
także odzież i obuwie robocze

Powiatowy Urząd Pracy w 
Oświęcimiu z upoważnienia Starosty 
Oświęcimskiego.

3,733.83 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

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)

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

3 3. Pomoc publiczna 
udzielona na podstawie 
przepisów ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych z 
dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. z 
2011 r., nr 127 poz. 721 ze 
zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23.12.2014 
r. w sprawie miesięcznego 
dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz. U. 
2014 r. poz. 1988).

3. Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych pozwala 
zaktywizować zawodowo osoby 
ze stopniem 
niepełnosprawności. Środki 
PFRON przyznane pracodawcy 
wykonującemu działalność 
gospodarczą na dofinansowanie 
do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych są zachętą 
do zatrudniania takich osób. Im 
wyższy stopień 
niepełnosprawności, tym 
wyższa kwota refundacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

19,785.23 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Antoni Moroz, 10lipca 
2017r. Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-30
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