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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Fundacja im. Brata Alberta 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: Polska Województwo: Małopolskie Powiat: Krakowski 

Gmina: Zabierzów Ulica: - Nr domu: 1 Nr lokalu: - 

Miejscowość: Radwanowice Kod pocztowy:32-064 Poczta: Rudawa Nr telefonu: 12 22839080 

 Nr faksu: - 
E-mail: 
zarzad@albert.krakow.pl 

Strona www.albert.krakow.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

13.04.1988/ 04.09.2001 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

18.08.2004 

5. Numer REGON 350554888 6. Numer KRS  0000028246 

za rok       2018 
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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 

Tadeusz Zaleski 
Prezes Zarządu 
Krajowego      

Małgorzata Urbanik 
Wiceprezes 
Zarządu Krajowego      

Sylwia Urbańczyk 
Skarbnik Zarządu 
Krajowego      

Grzegorz Popadiak 
Sekretarz Zarządu 
Krajowego     

Beata Ciura 
Członek Zarządu 
Krajowego     

Arkadiusz Tomasiak 
Członek Zarządu 
Krajowego     

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 

Zofia Słomska Liana 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej      

Andrzej Ciołczyk 
Wiceprzewodniczą
cy Komisji 
Rewizyjnej 

     

Grzegorz Górecki 
Członek Komisji 
Rewizyjnej      

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Fundacji jest otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom 
niepełnosprawnym umysłowo i chorym psychicznie.  
2. Celem Fundacji jest również:  
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1638); 
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, bliskich  
i otoczenia, 
c) działalność charytatywna i dobroczynność,  
d) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
e) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
g) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
h) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
i) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
j) udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej, 
k) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,  
l) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
m) kultura fizyczna i sport, w szczególności osób niepełnosprawnych, 
n) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
o) kultura, 
p) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
q) promocja i organizacja wolontariatu, 
r) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów  
w zakresie ekonomii społecznej oraz działających  
w obszarze i na rzecz niepełnosprawnych. 
s) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy, 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

Cele wymienione w pkt. 9 Fundacja realizuje przez: 
a) organizowanie i prowadzenie pomocy niestacjonarnej i stacjonarnej, w 
tym w szczególności schronisk, domów rodzinnych, środowiskowych domów 
samopomocy, mieszkań chronionych, hosteli oraz innych form domów stałego 
pobytu,  
b) organizowanie i prowadzenie placówek przedszkolnych, szkolno-
wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych zajęć pozaszkolnych oraz 
domów pobytu dziennego i wakacyjnego,  
c) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów 
aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, oraz innych form 
rehabilitacji   
i terapii zawodowej i społecznej, 
d) pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności umysłowo i chorym 
psychicznie, ich rodzinom i bliskim,  
e) działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych i 
chorych psychicznie i ich integracji społecznej, w tym w szczególności organizacja 
szkoleń, konferencji, sympozjów, festiwali, pielgrzymek i innych spotkań 
integracyjnych, 
f) aktywizacja społeczna i zawodowa; 
g) powadzenie sprzedaży produktów i usług wytworzonych przez 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, 
h) działalność leczniczą i rehabilitacyjną, 
i) działalność oświatową i edukacyjną, 
j) działalność wydawniczą, 
k) działalność promocyjną i informacyjną, 
l) działalność sportową i kulturalną, 
m) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej, 
n) działania w zakresie wsparcia infrastruktury osób niepełnosprawnych, 
o) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 
instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, 
poprzez realizację programów, 
p) organizowanie staży i misji służących wzajemnej wymianie doświadczeń  
i informacji, 
q) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo, 
r) promocja i organizacja wolontariatu, 
s) udział i organizację wszelkiego rodzaju wypoczynku i imprez 
t) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu 
oraz innych środków masowego przekazu,  
u) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją 
publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami 
fizycznymi. 
v) tworzenie i działalnie grup wsparcia, 
w) zapewnienie opieki duszpasterskiej, 
x) prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów na zasadach prawem 
przewidzianych i wspieranie szkół, 
y) prowadzenie przedszkoli, ogniska przedszkolnego, świetlicy 
środowiskowej, 
z) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży osób 
dorosłych 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 
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W 2018 roku Fundacja im. Brata Alberta prowadziła na terenie całego kraju 29 placówek w tym: 4 Domy Pomocy Społecznej (Toruń, 
Radwanowice, Łódź, Chorzeszów) 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej (dwa we Wrocławiu, Trzebinia, Toruń, Sosnowiec, Radwanowice z 
filią w Czernichowie, Otłoczyn k. Torunia, Lubin, Libiąż, Kraków, Chełmek z filiami w: Przeciszów-Las, Jawiszowice, Oświęcim), 3 
Środowiskowe Domy Samo-pomocy (Toruń, Radwanowice, Nieszawa), 9 Świetlic Terapeutycznych (Trzebinia, Radwanowice, Otłoczyn, 
Libiąż, Kraków, Chrzanów, Chełmek, Lubin, Jawiszowice). Nowy rok działalności Fundacja rozpoczęła od podjęcia uchwał o powołaniu 
do życia Spółdzielni Socjalnej „Albert”, mieszczącej się w Chełmku. Do powołania Spółdzielni Socjalnej „Albert” doszło dzięki dwóm 
Fundacjom: Fundacji im. Brata Alberta oraz Fundacji Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta. Główna gałąź działalności to profesjonalne 
niszczenie dokumentów, które będzie wykonywane przez pięć niepełnosprawnych osób, wcześniejszych uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej naszej Fundacji. Z początkiem roku został zaprezentowany plan budowy oraz wizualizacja nowego domu dla podopiecznych 
w Radwanowicach. Fundacja była organizatorem oraz uczestnikiem wielu spotkań ze znamienitymi gośćmi w całym kraju, w których 
udział brały osoby niepełnosprawne, podopieczni Fundacji im. Brata Alberta, m.in. z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą oraz 
małżonką, Panią Agatą Korn-Hauser-Dudą, Ambasadorem Republiki Armenii, Panem Edgarem Ghazaryanem, z Ambasadorami wielu 
Państw świata podczas bazaru dobroczynnego „SHOM” w Warszawie oraz przedstawicielami organizacji charytatywnych, m.in. z Gruzji 
oraz Litwy. W niniejszy rok wpisały się również „okrągłe” i jakże ważne rocznice związane z Fundacją im. Brata Alberta oraz jej 
placówek w różnych regionach Polski, m.in.: 25-lecie WTZ „Karczemka” w Otłoczynie, 40-lecie Ruchu Wiara i Światło w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, 25-lecie Domu Śląskiego, 25-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, 20-lecie WTZ „Muminki” we 
Wrocławiu, 20-lecie WTZ „Wspólnota” we Wrocławiu.                                  
Tradycją już stało się, tworzenie wraz z Fundacją Przyjaciół kalendarza ściennego na dany rok. W roku 2018 powstał kalendarz pt. 
„Anioły są wśród nas… / Angels are among us..”, którego głównym motywem są anioły autorstwa Kamila, podopiecznego Fundacji. 
Kalendarz ma za zadanie integrować ze środowiskiem i przybliżać twórczość osób niepełnosprawnych. Fundacja w roku 2018 
podtrzymała organizację cyklicznych spotkań, m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej „Albertiana”, Festiwalu 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Arlekiny”, Mityngu Pływackiego w Chrzanowie, Turniejów Bocce, Turnieju Piłki Nożnej oraz Piłki 
Siatkowej, Pikników Muzycznych, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskiej Pielgrzymki, Dni Patrona - Świętego Brata 
Alberta, Biegów charytatywnych, Konkursu Wiedzy Historycznej. Ważnym zadaniem dla Fundacji, jest również integracja osób 
niepełnosprawnych z szeroko pojmowanym społeczeństwem. Nie zamykając się we własnym gronie ludzi niepełnosprawnych, 
organizuje wystawy twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie w kraju i zagranicą, tym samym przybliżając swoją działalność 
charytatywną oraz charyzmat Świętego Brata Alberta (poprzez prezentacje, dyskusje, konferencje, spotkania, wystawy twórczości osób 
niepełnosprawnych. Istotnym elementem działalności Fundacji jest bezinteresowna praca licznych wolontariuszy m.in. studentów oraz 
osób osadzonych w ramach resocjalizacji. Organizowane są spotkania z młodzieżą, która nierzadko zostaje wolontariuszami naszej 
Fundacji. Dla młod-szych dzieci organizowane są warsztaty plastyczne, które odbywają się z podopiecznymi Fundacji przy okazji tzw. 
wizyt studyjnych. Od 1997 cyklicznie, co roku Fundacja im. Brata Alberta przyznaje Medal Świętego Brata Alberta osobom oraz 
instytucjom zaangażowanym w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebują-cym. Laureatami medalu w 2018 zostali: Agata 
Kornhauser-Duda, Zofia Nocetti-Klepacka, Jakub Błaszczykowski, Rodzina Wadowskich. Fundacja w roku 2018 została doceniona 
podczas 5 Edycji Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego, na której została uhonorowana nagrodą dla 
organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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

Osoby fizyczne 1031  

Osoby  
prawne 

0 
 

2.2. Informacje na temat odbiorców 
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których  działała organizacja  
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 
 

 
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, a także kodu(-ów) PKD 2007 
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 
numer Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w 
ramach sfery z 1% 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 
Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

85, 32, C, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
terapii zajeciowej, 
zakładów aktywizacji zawodowej, zakładów pracy 
chronionej oraz innych form rehabilitacji i terapii 
zawodowej 
 

85.32.C 38 

2. 
Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

85, 32, C, organizowanie i prowadzenie placówek 
przedszkolnych, szkolno - wychowawczych, 
rehabilitacyjnych i terapeutycznych zajęć 
pozaszkolnych oraz domów pobytu dziennego i 
wakacyjnego 

85.32.C 11 

3. 

Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 

w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

 

88.10.Z 

 

8,65 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
  

 
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. Jeżeli 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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności 
numer Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w 
ramach sfery z 1% 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 
Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych intelektualnie 

87.30.Z 20 

2. 
Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

W ramach działalności odpłatnej Fundacja sprzedaje 
prace wytworzone w czasie zajęć przez 
podopiecznych.  Jest to działalność o charakterze nie 
zarobkowym a pozyskane z tego tytułu środki są 
przeznaczone w głównej mierze na rehabilitację 
społeczna i zawodowa naszych podopiecznych. 

88.99.Z 0,35 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

nie   

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
  

 
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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

24 308 786,41 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
17 783 163,11 zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
6 386 407,31 zł 

c) przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

d) przychody finansowe 
3 145,72 zł 

e) pozostałe przychody 
136 070,27 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 338 929,48    zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:        20 483 385,82    zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,00    zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 7 836 467,23    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 12 646 918,59,    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  1 502 000,54    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 

846 567,93    zł 

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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c) z darowizn od osób prawnych 

590 047,92    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
65 384,69    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) 0,00     zł 

g) z działalności gospodarczej 
0,00     zł 

2.4. Z innych źródeł 1 984 470,57    zł 

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 

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

1 075 726,65   zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 

    98 087,66    zł 

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 Amortyzacja środków trwałych zakupionych z 1% 41 583,50 

2 Dofinansowania na działalność świetlic terapeutycznych 56 504,16 

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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów 

1 ------------------------------- 
------------------------------- 

2 
------------------------------- ------------------------------- 

3 
------------------------------- ------------------------------- 

4 
------------------------------- ------------------------------- 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowa
na z 1% 
podatku 

dochodow
ego od 
osób 

fizycznych 
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 

 24 122 409,68 ,    
zł 

  98 087,66    zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 13 836 615 ,08  

zł 
  ,     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
      4 925 955 ,90  

zł 
 ,    zł 
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c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00    zł      

d) koszty finansowe 63,18    zł      

e) koszty administracyjne  5 307 485,04    zł 15 518,51     zł 

f) pozostałe koszty ogółem  52 290,48    zł   ,     zł 

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

2460,00 zł   0,00  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 3 946 548,03    zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 460 451,41    zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej ,    zł 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  
-  podać dodatkowo kwotę) 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych
…………………….zł

z podatku od nieruchomości
 

 

 

z opłaty skarbowej
 

z opłat sądowych
 

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________ 
 

 nie korzystała 

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. 

 

 

 

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

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

nie  korzystała  

nie   

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

użytkowanie wieczyste
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część 
etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                            
513 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku) 

377,92 etatów  

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona 
tylko raz) 

   
33 osoby  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

                                            osób 
fizycznych 

                                                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) 

 

 
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) 

 24 osób 

w 
tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby  24 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) 

22 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 22 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) 

43 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 43 osób 

nie   

nie   
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
          14 241 438,00    zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  14 029 315,11    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 10 701 134,99    zł 

– nagrody   710 102,68    zł 

– premie 2 011 157,58    zł 

– inne świadczenia    606 919,86    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 212 122,89    zł 

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

      zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 148 536,00    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 63 586,89    zł 

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

 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu) 

  9 929,45    zł 

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

   0,00    zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

  1 176 857, 05   zł 

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

  3 900,00   zł 

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

  0,00    zł 

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

0,00    zł 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w 
pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  11 927,00    zł 
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12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa  
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią 
publiczną) 

----------------------------- 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  -------------   

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych ------------- 

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 dotacji 

1 

Opieka i 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych 

Opieka i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych 

Gmina Przeciszów 5 000,00 zł 

2 

Rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

Powiat Oświęcimski 7 500,00 zł 

3 

Organizacja 
spotkania pn 
„Naprzeciw tradycji 
– Katarzynki i 
Andrzejki oraz 
spotkanie ze Św. 
Mikołajem” 

Integracja osób 
niepełnosprawnych, 
krzewienie tradycji 
Andrzejkowych, aktywizacja 
osób niepełnosprawnych do 
działania (zabawy, konkursy) 
oraz krzewienie pozytywnych 
form spędzania wolnego czasu 

Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie 

570,00 zł 

4 

Organizacja XVI 
Mityngu 
Pływackiego Osób 
Niepełnosprawnych 
im. Krzysztofa 
Brzęczka   

Promocja osiągnięć 
sportowych osób 
niepełnosprawnych, 
aktywizacja osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, promowanie 
aktywnego stylu życia  i 
pływania jako formy 
rehabilitacji nie tylko 
leczniczej, ale również 
społecznej. 

Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie 

           6 000,00 zł 

nie   
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5 

Wycieczka 
krajoznawczo -
turystyczna Wisła i 
okolice 

Usprawnienie ruchowe, 
integracja społeczna, 
zwiększenie zaradności i 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych, 
zwiększenie kompetencji 
społecznych, zapoznanie się z 
kulturą i obyczajami 
mieszkańców, wypoczynek na 
świeżym powietrzu 

Urząd Miasta Krakowa 10 000,00 zł 

6 

„Ogólnopolskiego 
Festiwalu 
Twórczości 
Teatralno - 
Muzycznego Osób 
Niepełnosprawnych 
intelektualnie 
„Albertiana – 2018 

Integracja  Społeczna 
Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie 

3 000,00 zł 

7 

Wycieczka „Rynek 
Podziemny w 
Krakowie” 

Integracja społeczna 
Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie 

1 094,49 zł 

8 Spotkanie wigilijne Integracja społeczna 
Starostwo Powiatowe w 
Chrzanowie 

3 277,00 zł 

9 Wycieczka Wycieczka PFRON/PCPR Kraków 4 000,00 zł 

10 

Dofinansowanie 
turystyki osób 
niepełnosprawnych 

Dofinansowanie wycieczki do 
Rabki 

Gmina Sosnowiec 4 500,00 zł 

11 
Świadczenie usług 
wspierających 

Świadczenie usług asystenta 
osobistego 

Gmina Sosnowiec 19 996,60 zł 

12 
Akademia życia 
2018 

Ograniczenie marginalizacji i 
wykluczenia społecznego ON 

Gmina Trzebinia 10 000,00 zł 

13 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 14 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi 

Starostwo Łaskie 
 

379 319,00 zł 
 

14 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 14 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnym 

Gminny Ośrodek 
Pomocy społecznej 
Wodzierady 
 

29 551,65 zł 
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15 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 14 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnym 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w 
Zgierzu 
 

26 822,78 zł 
 

16 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 19 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi 

Miasto Łódź 45 6627,92 zł 

17 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 19 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Zgierzu 

19 812,92 zł 

18 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na 19 miejsc dla 
dorosłych  
niepełnosprawych 
intelektualnie 
mężczyzn 
 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  
Lutomiersku 

24 668,19 zł 

19 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
na terenie powiatu 
krakowskiego, w 
gminie Zabierzów 
przeznaczonego dla 
83 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Całodobowa opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi 

Powiatowe Centrum 
Pomocy społecznej w 
Krakowie 

1 777 180,00 zł 

20 

Wycieczka do 
Krynicy – Zdrój 7-

13.05.2018 r. 

Usprawnienie ruchowe, 
integracja społeczna, 
zwiększenie zaradności i 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych, 
zwiększenie kompetencji 
społecznych, zapoznanie się z 
kulturą i obyczajami 
mieszkańców, wypoczynek na 
świeżym powietrzu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy społecznej w 
Krakowie 

4 000,00 zł 
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21 

Prowadzenie domu 
pomocy społecznej 
dla 35 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Zapewnienie całodobowej 
opieki 35 mieszkańcom domu 
pomocy społecznej  

Gmina Miasta Torunia 12 000,00 zł 

22 
Prowadzenie ŚDS w 
Nieszawie 

Celem Domu jest 
podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia. 

Powiat Aleksandrowski 456 123,00 zł 

23 

Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 

Dowóz osób 
niepełnosprawnych z Gminy 
Waganiec na zajęcia do ŚDS i 
odwóz po ich zakończeniu 

Gmina Waganiec 7 000,00 zł 

24 

Utworzenie i 
prowadzenie 
środowiskowego 
domu samopomocy 
dla 35 osób na 
terenie Gminy 
Zabierzów 

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

722 366,67 zł 

25 

Prowadzenie 
ośrodka wsparcia w 
formie 
środowiskowego dla 
łącznie co najmniej 
36 osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi. 

 Celem Domu jest 

podtrzymywanie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia. 

 

Prezydent Miasta 
Torunia 

12 000,00 zł 

26 
XXV-lecie WTZ w 
Radwanowicach 

Spotkanie integracyjne z okazji 
30lecia Fundacji 

Urząd Gminy Zabierzów 3 000,00 zł 

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 dotacji 

1 Zakup samochodu Zakup samochodu 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji osób 
Niepełnospranych 

80 000,00 zł 

2 ŚDS w Tatrach 
Zorganizowanie dwudniowego 
wyjazdu dla uczestników 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji osób 
Niepełnospranych 

4 000,00 zł 

3 

Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 
w różnych typach 
placówek projekt: 
„Możemy być 
samodzielni- 
prowadzenie świetlic 
terapeutycznych dla 
osób 
niepełnosprawnych” w 
okresie 01-01-2018 do 
31-03-2018 

Zwiększenie samodzielności 

niepełnosprawnych (beneficjentów 

projektu) 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 477 557,27 
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4 

Prowadzenie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych 

w różnych typach 

placówek projekt: 

„Możemy być 

samodzielni- 

prowadzenie świetlic 

terapeutycznych dla 

osób 

niepełnosprawnych” w 

okresie 01-04-2018 do 

31-12-2018 

Zwiększenie samodzielności 

niepełnosprawnych (beneficjentów 

projektu) 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 1 200 101,18 

5 

Prowadzenie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych 

w różnych typach 

placówek projekt: 

„Chcemy być aktywni- 

prowadzenie świetlic 

terapeutycznych dla 

osób 

niepełnosprawnych” w 

okresie 01-01-2018 do 

31-03-2018 

Zwiększenie samodzielności 

niepełnosprawnych (beneficjentów 

projektu) 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 102 860,19 

6 

Prowadzenie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych 

w różnych typach 

placówek projekt: 

„Chcemy być aktywni- 

prowadzenie świetlic 

terapeutycznych dla 

osób 

niepełnosprawnych” w 

okresie 01-04-2018 do 

31-12-2018 

Zwiększenie samodzielności 

niepełnosprawnych (beneficjentów 

projektu) 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 752 730,58 

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 oraz te, do których 

nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 -------------------------------  ,    zł 

2 
------------------------------- 

 ,    zł 

3 
------------------------------- 

 ,    zł 

4 
------------------------------- 

 ,    zł 
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X. Informacje uzupełniające 

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

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 
% udziałów lub 
akcji w kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 
------------ ------------ ------------ 

% % 

2 
------------ ------------ ------------ 

% % 

3 
------------ ------------ ------------ 

% % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 
------------ 

2 
------------ 

3 
------------ 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oświęcimiu 2 

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 1 

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 3 

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie 3 

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6 

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kraków 1 

7 Małopolska Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 1 

8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 

9 Wojewoda Małopolski 1 

10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1 

11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie 6 

12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu  2 

13 Powiatowy inspektor Sanitarny w Sosnowcu 1 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec 2 

15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Torunie 1 

16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim 1 

17 Sąd Rejonowy w Toruniu  1 

18 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu 1 

19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku 2 
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20 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku 1 

21 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 1 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  

 

 

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

--------------------------------- 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 
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