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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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZABIERZÓW

Powiat KRAKOWSKI

Ulica Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość RADWANOWICE Kod pocztowy 32-064 Poczta RUDAWA Nr telefonu 12-283-90-80

Nr faksu 12-283-95-75 E-mail zarzad@albert.krakow.pl Strona www www.albert.krakow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1988-04-13

2004-08-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35055488800000 6. Numer KRS 0000028246

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

TAK

Małgorzata Urbanik Wiceprezes Zarządu 
Krajowego

TAK

Sylwia Urbańczyk Skarbnik Zarządu 
Krajowego

TAK

Grzegorz Popadiak Sekretarz Zarządu 
Krajowego

TAK

Beata Ciura Członek Zarządu 
Krajowego

TAK

Arkadiusz Tomasiak Członek Zarządu 
Krajowego

TAK

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Łukasz Walerian Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Diana Bonowicz Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Jarosław Zając Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józef Mroczek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Ciołczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

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

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

Nie dotyczy

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

Osoby prawne

1032

0

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

W 2020 roku Fundacja im. Brata Alberta prowadziła na terenie całego kraju 33 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 Samopomocy (Toruń, Radwanowice, Nieszawa), 9 Świetlic Terapeutycznych 
(Trzebinia, Radwanowice, Otłoczyn, Libiąż, Kraków, Chrzanów, Chełmek, Lubin, Jawiszowice), Dzienny Dom Seniora oraz 
kontynuowała swoją działalność powołana w 2018 r Spółdzielnia Socjalna „Albert”, w której zatrudniane są osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację. Rok 2020 nie 
należał do łatwego i przewidywalnego czasu, a to za sprawą pandemii zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19 
wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. Cały zatem rok 2020, był podporządkowany staraniom, aby zapewnić bezpieczeństwo i 
nie dopuścić do zakażań Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta, tak w palcówkach całodobowych (Domy Pomocy Społecznej, 
Schronisko dla Niepełnosprawnych), jak i placówkach dziennych (WTZ, ŚDS, ŚT i DDS+), do których na zajęcia terapeutyczne 
dowożone są osoby z grupy ryzyka, z obniżoną odpornością (które mają zwiększone ryzyko zapadalności na infekcje). Z 
początkiem roku, zostali ogłoszeni laureaci Medalu Świętego Brata Alberta, które to wyróżnienie Fundacja im. Brata Alberta 
przyznaję od roku 1997 za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Odznaczenie zostało wręczone podczas Finału 
Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które to ze względów pandemicznych 
zostało przeniesione z miesiąca marca na 12 października 2020, z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie do Sali Teatralnej w 
Radwanowicach, a osobami, które je otrzymali byli: Pani Adolfina Głowacka, Pan Paweł Domagała oraz Państwo Małgorzata i 
Andrzej Kilańczykowie oraz Pani Adolfina Głowacka. Finał Festiwalu oprócz zmiany daty oraz miejsca, musiał również przyjąć 
formę zdalną (online), w której udział wzięli nie tylko uczestnicy regionalnych przeglądów, ale także wszyscy, którzy śledzą z 
zainteresowaniem ALBERTIANĘ. Tegoroczna edycja obchodziła jubileusz XX-lecia. Wzorem lat ubiegłych Fundacja im. Brata 
Alberta wydała niepowtarzalny i wyjątkowy kalendarz, którego bohaterami są Podopieczni Fundacji – Kalendarz „BYĆ 
DOBRYM…” na rok 2020. Tym razem wydanie kalendarza wiązało się ze spełnieniem marzeń kilkunastu naszych Podopiecznych 
– marzeń o samolotach, marzeń o lataniu, marzeń o spotkaniu z Kimś Wyjątkowym. Przepiękne karty z fundacyjnego 
kalendarza, towarzyszyły przez cały 2020 rok wszystkim, którzy go otrzymali. Bardzo ważne i istotne spotkania w gronie bliskich, 
podczas zawodów sportowych, konkursów, spotkań integracyjnych, wyjazdów, wycieczek przerwała epidemia koronawirusa. Z 
dniem 12 marca 2020 został zaburzony rytm pracy placówek dziennych Fundacji im. Brata Alberta, a Podopieczni z domów 
stałego pobyty pozostali w swoich domach, nie mogąc wychodzić na zajęcia terapeutyczne w ramach Warsztatów Terapii 
Zajęciowych, czy Świetlic Terapeutycznych. Od początku ważnym zadaniem dla Fundacji była integracja osób niepełnosprawnych 
z szeroko pojmowanym społeczeństwem. Niestety to, jakże ważne doświadczenie, zostało poddane ciężkiej próbie, a które ma 
lub będzie miało duże odzwierciedlenie w późniejszym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie, Podopiecznych 
Fundacji. Mimo wielu trudności oraz złych doświadczeń podczas panującej pandemii koronawirusa (kilka przypadków śmierci 
Podopiecznych oraz ich bliskich z otoczenia), Fundacja wykorzystywała wszystkie dostępne możliwości, aby otoczyć opieką, nie 
tylko materialną (m.in. dostarczanie posiłków, maseczek, przyłbic, środków czystości), ale także psychologiczną i pedagogiczną 
(m.in. organizacja zajęć w trybie online, przedstawień przygotowywanych przez pracowników, dostarczanie pakietów 
edukacyjnych i terapeutycznych, kartek z życzeniami świątecznymi, mikołajki na odległość). 1.2. Zasięg.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

W 2020 roku organizacja prowadziła 12 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubinie (1),we 
Wrocławiu (2), w Sosnowcu (1) , w Chełmku (1) 
(z filią w Jawiszowicach, Oświęcimiu, 
Przeciszowie) w Libiążu (1), w Chrzanowie (1), W 
Trzebini (1), w Radwanowicach (1) (z filią w 
Czernichowie), w Krakowie (1), w Toruniu (1) i w 
Otłoczynie (1). Ich celem jest realizacja zadania z 
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez 
osobę niepełnosprawną niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia- na miarę jej 
indywidualnych możliwości

85.32.C 121 010,04 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach tej sfery działalności Fundacja 
prowadziła w 2020 r. 9 świetlic terapeutycznych 
w Lubinie, w Chełmku, w Jawiszowicach, w 
Libiążu, w Chrzanowie, w Radwanowicach, w 
Trzebini, w Krakowie oraz w Otłoczynie. 
Przedmiotem tej działalności jest zwiększenie 
samodzielności osób niepełnosprawnych w 
komunikacji interpersonalnej, samoobsłudze 
oraz w uspołecznieniu. Kolejnym polem 
działania Fundacji jest prowadzenie 3 
Środowiskowych Domów Samopomocy w 
Radwanowicach, Touniu oraz w Nieszawie. 
Działania ŚDS ukierunkowane są na 
kształtowanie umiejętności z zakresu 
samoobsługi, rozwijania umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego i bardziej 
niezależnego życia oraz optymalne usprawnienie 
psychofizyczne i społeczne osób 
niepełnosprawnych. Zapewnienie wsparcia 
psychologicznego oraz umożliwienie korzystania 
z pomocy lekarza psychiatry. Celem ŚDS jest 
budowanie pozytywnego, realnego wizerunku 
osób z zaburzeniami psychicznymi do da 
możliwość przeciwdziałania stereotypom i 
błędnym schematom postrzegania tej grupy 
przez społeczeństwo. Kolejnym polem działania 
Fundacji jest prowadzenie Dziennego Domu 
Seniora "+" w Jawiszowicach

88.10.Z 0,00 zł

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
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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 zysków i strat) 30 743 551,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 422 078,89 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 852 776,66 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

Fundacja im. Brata Alberta w 2020 roku 
prowadziła 4 Domy Pomocy Społecznej w 
Radwanowicach, w Łodzi, w Chorzeszowie 
oraz w Toruniu. Mieszkańcom zapewniono 
całodobową opiekę opiekuńczo-
wychowawczą, medyczną, psychologiczną, 
a także pomoc pracownika socjalnego, 
pracowników pierwszego kontaktu, 
terapeutów. Mieszkańcom umożliwiono 
realizację potrzeb religijnych, nawiązywanie 
i podtrzymywanie kontaktów z rodziną oraz 
podejmowano wiele czynności mających na 
celu usamodzielnienie mieszkańca w miarę 
jego możliwości.

87.30.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach działalności odpłatnej w 2020 
roku Fundacja im. Brata Alberta 
sprzedawała prace wytworzone w czasie 
zajęć przez podopiecznych poprzez 
organizowanie kiermaszy 
okolicznościowych. Wytworzone 
Przedmioty posiadają znikomą wartość 
ekonomiczną. Osoby niepełnosprawne 
biorą również udział w kiermaszach na 
których można nabyć przedmiotowe prace 
za symboliczną opłatą. Jest to działalność, w 
której pozyskane z tego tytułu środki są 
przeznaczone w głównej mierze na 
rehabilitację społeczna i zawodowa naszych 
podopiecznych.

88.99.Z 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. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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370 833,44 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 25 384 152,41 zł

d) przychody finansowe 3 302,78 zł

e) pozostałe przychody 465 392,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 892 985,90 zł

2.4. Z innych źródeł 3 095 579,40 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 1 473 070,41 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 166 835,25 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

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 Wynagrodzenia kadry merytorycznej- ŚT Radwanowice; DPS Toruń, Zarząd Krajowy 109 392,56 zł

2 Usługa brukarska- Zarząd Krajowy 27 060,00 zł

3 Koszt amortyzacji środków trwałych fin. z 1% 30 382,69 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

498 709,94 zł

2 190 232,25 zł

7 217 890,55 zł

15 477 319,67 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

w 
tym:

0,00 zł

1 082 932,05 zł

730 535,45 zł

5 418,40 zł

0,00 zł

74 100,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 4 070 323,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 268 062,74 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 30 293 881,71 zł 166 835,25 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

18 351 755,61 zł 121 010,04 zł

6 584 713,92 zł 0,00 zł

0,00 zł

43,23 zł

5 309 119,96 zł

48 248,99 zł 0,00 zł

45 825,21 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 8 114,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

8 114,00 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

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

492 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)

374,52 etatów

42 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

13 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

13 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 561 642,96 zł

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

18 561 642,96 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)

1 966,73 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)  

2 994,59 zł

34 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) 

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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

7 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

34 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18 325 487,73 zł

13 524 664,80 zł

- nagrody

- premie

1 480 826,49 zł

2 674 563,57 zł

- inne świadczenia 645 432,87 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 236 155,23 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 146 352,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 415 290,13 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 400,00 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

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)

Nie dotyczy

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

1 Kartkowe Wariacje Integracja społeczna Urząd Miasta w Libiążu 2 000,00 zł

2 "Palcem po mapie - z Wisły 
na Morawy" - wirtualna 
wycieczka krajoznawczo-
turystyczna

• Zwiększenie samodzielności 
uczestników zajęć • Zwiększenie 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej • Wzbogacenie 
wiedzy o otaczającym świecie • 
Poznanie tradycji śląskich 
potraw • Podniesienie poziomu 
funkcjonowania społecznego • 
Poprawa sprawności ruchowej i 
orientacji w przestrzeni • 
Praktyczne wykorzystanie 
zakupionego sprzętu - tablica 
interaktywna

Urząd Miasta Krakowa 10 000,00 zł

3 „Niepełnosprawni sprawni 
inaczej – olimpiada 
umiejętności”

Ograniczenie marginalizacji i 
wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych, integracja 
oraz aktywizowanie osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 1 200,00 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

15 047,02 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Senior "+" - prowadzenie 
Dziennego Domu Senior "+"

Zapewnienie na rzecz seniorów 
usług m.in. socjalnych, 
opiekuńczych, edukacyjnych, 
kulturalno-oświatowych, 
sportowo-rekreacyjnych, 
aktywności ruchowej, lub 
kinezyterapii, aktywizujących 
społecznie, terapii zajęciowej.

Gmina Brzeszcze 276 616,81 zł

5 Prowadzenie ŚDS w 
Nieszawie

Celem Domu jest podtrzymanie 
i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
życia

Powiat Aleksandrowski 504 700,00 zł

6 Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dowóz osób 
niepełnosprawnych z gminy 
Waganiec na zajęcia do ŚDS i 
odwiezienie ich zakończeniu

Gmina Waganiec 7 200,00 zł

7 "Utworzenie i prowadzenie 
środowiskowego domu 
samopomocy dla 35 osób na 
terenie Gminy Zabierzów w 
okresie od 1 stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r."

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy

Gmina Zabierzów 881 945,99 zł

8 "Dowóz do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Radwanowicach uczestników 
z terenu Gminy Krzeszowice"

Dowóz uczestników ŚDS z gminy 
Krzeszowice

Gmina Krzeszowice 1 433,11 zł

9 Prowadzenie ośrodka 
wsparcia w formie 
środowiskowego domu 
samopomocy dla łącznie co 
najmniej 36 osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Głównym zadaniem naszego 
domu jest zapobieganie 
pogłębianiu się istniejącego już 
upośledzenia i powstawaniu 
dodatkowych zaburzeń oraz 
stymulowanie do 
wszechstronnego rozwoju i 
uzyskanie samodzielności 
życiowej

Prezydent Miasta Torunia 791 779,50 zł

10 Dowóz uczestników WTZ 
Karczemka

dowóz uczestników Urząd Gminy Waganiec 4 478,36 zł

11 Nowoczesna WTZ Karczemka 
modernizacja WTZ 
Karczemka

Remont i doposażenie 
warsztatów terapii zajęciowej w 
ramach programu 
"Wyrównywanie różnic między 
regionami III"

Powiat Aleksandrowski 13 836,53 zł

12 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Ograniczenie marginalizacji i 
wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych

Gmina Trzebinia 8 555,83 zł

13 Skuteczność nawiązywania 
relacji i współpracy z 
opiekunami oraz osobami z 
niepełnosprawnością -oparta 
na uwarunkowaniach 
genetycznych zachowań 
człowieka.Praca z 
komunikacją w trudnych 
sytuacjach z osobą 
agresywną z postawą 
roszczeniową.

szkolenie pracowników Powiat Lubiński 18 000,00 zł

14 ,,Ceramika i drewno- sztuka 
artystyczna osób 
niepełnosprawnych''

Opieka i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych

Gmina Przeciszów 5 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

15 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla maksymalnie 
42 osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Zapewnienie Mieszkańcom 
całodobowej opieki oraz 
zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb zgodnie z 
obwiązującymi przepisami

Gmina Miasta Toruń 801 032,26 zł

16 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 19
 MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Miasto Łódź 607 781,66 zł

17 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 19 
MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

GOPS Lutomiersk 27 758,82 zł

18 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 19 
MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

MOPS Zgierz 21 119,04 zł

19 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 14 
MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Starostwo Łaskie 475 516,00 zł

20 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 14 
MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

GOPS Wodzierady 33 612,21 zł

21 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 14 
MIEJSC DLA DOROSŁYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

CAŁODOBOWA OPIEKA NAD 
OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

MOPS Zgierz 31 205,29 zł

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek- 
projekt "Społeczeństwo to 
również my- prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek" w 
okresie 01-01-2020 do 31-03
-2020 (I okres finansowania)

Zwiększenie samodzielności 
niepełnosprawnych 
(beneficjentów projektu)

PFRON 449 873,56 zł
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2 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek- 
projekt "Społeczeństwo to 
również my- prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek" w 
okresie 01-04-2020 do 31-12
-2020 (II okres finansowania)

Zwiększenie samodzielności 
niepełnosprawnych 
(beneficjentów projektu)

PFRON 1 316 218,24 zł

3 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek- 
projekt "Jestem samo-
dzielny- prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek" w 
okresie 01-01-2020 do 31-03
-2020 (I okres finansowania)

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych. 
Prowadzenie rehabilitacji, 
utrzymywanie dobrej formy 
fizycznej, psychicznej i 
intelektualnej oraz sprawności 
funkcjonalnej podopiecznych, 
wspieranie ich rozwoju 
poznawczego i poprawy 
funkcjonowania w codziennym 
życiu, rozwijanie i wzmacnianie 
ich sposobów komunikacji, 
podtrzymywanie i rozwijanie 
zaradności osobistej w życiu 
codziennym oraz umożliwienie 
uczestnictwa w różnych 
formach życia społecznego.

PFRON 242 409,98 zł

4 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek- 
projekt "Jestem samo-
dzielny- prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek" w 
okresie 01-01-2020 do 31-03
-2020 (I okres finansowania)

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych. 
Prowadzenie rehabilitacji, 
utrzymywanie dobrej formy 
fizycznej, psychicznej i 
intelektualnej oraz sprawności 
funkcjonalnej podopiecznych, 
wspieranie ich rozwoju 
poznawczego i poprawy 
funkcjonowania w codziennym 
życiu, rozwijanie i wzmacnianie 
ich sposobów komunikacji, 
podtrzymywanie i rozwijanie 
zaradności osobistej w życiu 
codziennym oraz umożliwienie 
uczestnictwa w różnych 
formach życia społecznego.

komunikacji, podtrzymywanie i 
rozwijanie zaradności osobistej w 
życiu codziennym oraz umożliwienie 
uczestnictwa w różnych formach 
życia społecznego. PFRON

808 057,96 zł

5 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Kraków

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 6 120,00 zł

6 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Chrzanów

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 5 844,63 zł
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7 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Radwanowice

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 13 848,00 zł

8 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Karczemka

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 7 217,38 zł

9 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Trzebinia

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 7 560,00 zł

10 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Bratanki

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 8 316,00 zł

11 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Lubin

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 6 048,00 zł

12 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Muminki

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 10 458,00 zł

13 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Libiąż

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 6 804,00 zł
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14 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Chełmek

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 15 688,42 zł

15 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością- WTZ 
Wspólnota

Zapewnienie środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnymi, środków 
dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania 
w warsztacie terapii zajęciowej

PFRON 7 650,00 zł

16 Umowa 01/SKRT-Dz/2020 o 
dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych

„Integracyjne Mikołajki” – 
spotkanie integracyjne z 
konkursami

PFRON 288,00 zł

17 Zakup autobusu 17-
osobowego dostosowanego 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich, na 
potrzeby uczestników WTZ w 
Chrzanowie w ramach 
programu wyrównywania 
szans między regionami III

Dowóz osób 
niepełnosprawnych na zajęcia 
prowadzone przez WTZ, 
aktywizacja społeczna osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie, przeciwdziałanie 
ich wykluczeniu społecznemu

PFRON 191 388,00 zł

18 Ustawa "Za życiem" Wykorzystanie dotacji na 
uczestników, o których mowa w 
art. 51c ust.5 ustawy o pomocy 
społecznej (osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
i spectrum autyzmu)

Powiat Aleksandrowski 23 132,00 zł

19 Finansowanie lub 
współfinansowanie działań z 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na rzecz 
kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców

Szkolenia Pracowników Starosta Krakowski 53 088,00 zł

20 Program wyrównywania 
różnic między regionami III - 
Obszar F

Zakup wyposażenia: WTZ 
Radwanowice - zakup pralki, 
WTZ filia w Czernichowie - 
zakup lodówki, zmywarki, 
chłodziarki skrzyniowej - 
zamrażarki, mebli do kącika 
gospodarczego"

PFRON 8 588,80 zł

21 Nowoczesna WTZ Karczemka 
modernizacja WTZ 
Karczemka

Remont i doposażenie 
warsztatów terapii zajęciowej w 
ramach programu 
"Wyrównywanie różnic między 
regionami III"

PFRON 122 893,92 zł
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22 Wsparcie osób starszych i 
kadry świadczącej usługi 
społeczne w zakresie 
przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID 
-19, łagodzenie jego skutków 
na terenie województwa

podniesienie motywacji 
pracowników świadczących 
usługi społeczne, w tym 
opiekuńcze, w sytuacji 
narażenia zdrowia lub życia

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Toruniu

54 484,81 zł

23 POMAGAMY SKUTECZNIE łagodzenie skutków pandemii 
oraz przeciwdziałanie jej 
negatywnym konsekwencjom, 
w szczególności dla osób 
znajdujących się w grupie 
ryzyka

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Toruniu

122 850,36 zł

24 Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno- opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID- 
19

wypłata dodatków dla 
pielęgniarek lub ratowników 
medycznych , którzy ze 
względów bezpieczeństwa i 
ograniczenia ryzyka zakażenia 
COVID-19 ograniczyły 
zatrudnienie do jednego 
miejsca pracy

Narodowy Fundusz Zdrowia w 
Bydgoszczy

3 873,00 zł

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

realizacja zadania publicznego Powiat Krakowski 1 854 479,00 zł

26 Dofinansowanie bieżącej 
działalności Domu Pomocy 
Społecznej w 
Radwanowicach, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem przyznania 
dodatkowychskładników 
wynagrodzeń (np.nagrody, 
dodatki, premie) osobom 
zatrudnionym w DPS, w 
szczególności narażonym na 
negatywne skutki 
wystąpienia stanu epidemii 
wirusa SARS-CoV-2

wsparcie Domu Pomocy 
Społecznej w realizacji zadania 
publicznego z uwagi na stan 
zagrożenia epidemiologicznego 
i stan epidemii w związku z 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-
2

Powiat Krakowski 42 690,00 zł

27 Dofinansowanie bieżącej 
działalności Domu Pomocy 
Społecznej w 
Radwanowicach w zakresie 
przygotowania i 
zabezpieczenia Domu przed 
wzrostem zakażeń 
wywołanych wirusem SARS-
CoV-2, a w szczególności na 
zapewnienie kadry 
niezbędnej do zapewnienia 
ciągłości usług świadczonych 
przez Dom

wsparcie Domu Pomocy 
Społecznej w realizacji zadania 
publicznego z uwagi na stan 
zagrożenia epidemiologicznego 
i stan epidemii w związku z 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-
2

Powiat Krakowski 35 588,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

28 Zagwarantowanie właściwej 
opieki nad mieszkańcami 
domu pomocy społecznej, w 
szczególności na 
wynagrodzenia (np. nagrody, 
dodatki, premie) dla osób 
świadczących pracę oraz 
zapewniających ciągłość 
realizacji usług w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Radwanowicach

wsparcie Domu Pomocy 
Społecznej w realizacji zadania 
publicznego z uwagi na stan 
zagrożenia epidemiologicznego 
i stan epidemii w związku z 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-
2

Powiat Krakowski 53 717,00 zł

29 Bezpieczny dom - wsparcie 
dla kadry małopolskich 
domów pomocy społecznej 
w związku z zagrożeniem 
COVID-19, finansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020

wsparcie Domu pomocy 
społecznej w organizacji 
odpowiedniej do potrzeb opieki 
nad mieszkańcami, w celu 
ochrony ich życie i zdrowia, a 
także pracowników i 
wolontariuszy, w związku z 
zagrożeniem i skutkami COVID-
19

Województwo Małopolskie 242 640,00 zł

30 Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa - Pakiet 
Społeczny. Bezpieczny Dom, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020

stworzenie w placówce opieki 
całodobowej oraz wśród jej 
mieszkańców, pacjentów i 
pracowników bezpiecznych 
warunków zamieszkania, 
pobytu i pracy w związku z 
zagrożeniem i skutkami COVID-
19

Województwo Małopolskie 165 998,86 zł

31 Bezpieczeństwo, profilaktyka 
i szczepienie mieszkańców 
DPS na grypę w okresie 
Covid-19

realizacja zadania publicznego Powiat Krakowski 6 000,00 zł

32 Sami-Dzielni! - razem 
przeciw COVID-19

poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i pracowników 
placówek opieki całodobowej w 
województwie małopolskim w 
związku z zagrożeniem i 
skutkami COVID-19

Województwo Małopolskie 12 360,00 zł

33 PROJEKT PN. ŁÓDZKIE 
POMAGA

WSPARCIE DLA DPS W WALCE Z 
EPIDEMIĄ COVID-19

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI 
SOCJALNEJ

55 624,91 zł

34 Bezpieczeństwo w czasach 
pandemii

Bezpieczeństwo w czasach 
pandemii

NIW-CRSO 19 900,00 zł

35 Powiatowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

Powiatowy dzień Osób 
Niepełnosprawnych

PFRON 12 500,00 zł

36 PROJEKT PN. ŁÓDZKIE 
POMAGA

WSPARCIE DLA DPS W WALCE Z 
EPIDEMIĄ COVID-19

Regionalne Centrum Polityki
Społecznej

53 450,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 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)

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 odczuwalny jest w wielu sektorach gospodarki. Kierownictwo 
uważa taką sytuację za zdarzenie nie mające wpływu na finansowanie działalności jednostek Fundacji w 2020 r. 
Należy nadmienić, że sytuacja zagrożenia epidemią SARS-COV-2 przyczyniła się do uzyskania przez jednostki 
Fundacji dodatkowych dofinansowań na zabezpieczenie ochrony zdrowia i życia podopiecznych oraz pracowników 
placówek poprzez możliwość zakup środków ochrony osobistej. Ponadto w chwili publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 
zauważalnego wpływu na funkcjonowanie jednostki, ze względu na zawarte już umowy na dofinansowanie 
działalności na 2021 rok. Należy mieć na uwadze bieżący monitoring oraz identyfikowanie potencjalnych problemów. 
Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii na działania jednostki i - w razie konieczności - 
podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla jednostki.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Zakup autobusu 17-osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby 
uczestników WTZ w Chrzanowie w ramach programu 
wyrównywania szans między regionami III

PFRON 191 388,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Biuro Audytu Anna Ziembicka; Lubenia 4; 36-042 Lubenia 2

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

3 PCPR CHRZANÓW 2

4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu 1

5 PCPR Kraków 1

6 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu 1

7 Urząd Miejski w Sosnowcu - kontrola księgowo-finansowa 1

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu- kontrola merytoryczna 1

9 PCPR Lubin 2

10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2

11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 1

12 PCPR Oświęcim 1

13 Sąd Okręgowy w Toruniu 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tadeusz Zaleski;Małgorzata 
Urbanik;Sylwia Urbańczyk;Grzegorz 

Popadiak;Beata Ciura;Arkadiusz 
Tomasiak

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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