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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  
 
 

2020 09.14 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji KOŁO BRZESKIE TOWRZYSTWA  POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj     POLSKA Województwo OPOLSKIE Powiat   BRZESKI 

Gmina SKARBIMIERZ Ulica Nr domu      81 Nr lokalu 

Miejscowość PĘPICE  Kod pocztowy    49-317 Poczta Nr telefonu 

 Nr faksu    77 4123987 E-mail   kołobrzeskie.tpba@wp.pl Strona www bratalbertpepice.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

      2008.08.12 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

       2008.08.12 

5. Numer REGON 160227308 6. Numer KRS    0000311370 

       za rok 2019 
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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 

Jan Kulczycki Prezes tak 

Józef Kowalczyk  Wiceprezes tak    

Antoni Pasionek Sekretarz tak 

Jerzy Radzik Skarbnik tak 

Bożena Bilińska Członek Zarządu tak 

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Mariusz Soliński Przewodniczący   tak 

Dorota Solińska  Członek  tak 

Henryk Pistor Członek tak 

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

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz 
ubogim,starszym,chorym, niepełnosprawnym i innym osobom 
potrzebującym pomocy w duchu Patrona, św. Brata Alberta 

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

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
a/zakładanie i prowadzenie placówek całodobowego pobytu, schronisk, 
ochronek, noclegowni, hospicjów, domów pomocy społecznej, mieszkań 
wspieranych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz prowadzenie innych 
placówek niezbędnych do realizacji niżej wymienionych obszarów działania, 
b/udzielania wsparcia duchowego, 
c/ udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i prawnej, 
d/udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp..) 
e/wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenia 
działalności leczniczej, 
f/występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie należnych im praw, 
g/organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich  możliwości 
psychofizyczne i kondycję zdrowotną, 
h/pomoc w reintegracji  zawodowej i społecznej, 
i/prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 
pieczy zastępczej, 
j/przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, prowadzenie terapii uzależnień, 
k/prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
l/udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i 
opuszczających te zakłady ( pomoc postpenitencjarna), 
m/promowanie ochrony środowiska. 
 

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 ramach działalności pożytku publicznego Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Pępicach realizując 
swoje cele statutowe podejmuje się  działania dobroczynne świadcząc pomoc osobom bezdomnym i ubogim z terenu całego kraju. 
Działalność prowadzona jest dwubiegunowo: nieodpłatna dotycząca rozdawnictwa żywności pozyskanej z Opolskiego Banku Żywności 
dla osób ubogich z terenu gminy Skarbimierz i odpłatna związana z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych mężczyzn, gdzie 
udzielana jest pomoc materialna, duchowa, prawna, medyczna, pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów, ustalania stopnia 
niepełnosprawności, renty lub emerytury ewentualnie zasiłku stałego. Udzielamy pomocy wszystkim zgłaszającym się i wymagającym 
opieki i pomocy skierowanych przez właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej, z którymi Koło Brzeskie TPBA podpisało stosowne umowy. W 
ramach pozyskania środków potrzebujących do realizacji powyższych działań podjęto ścisłą współpracę z administracją władz lokalnych. 
W ramach „Programu współpracy Wojewody Opolskiego  z organizacjami pozarządowymi  w zakresie pomocy społecznej w latach 
2017-2021 pod nazwą – wspieranie działań profilaktyczno - osłonowych. Edycja 2019 otrzymało dotacje w kwocie 16,7 tys. zł. 
Wykorzystując środki masowego przekazu, z także życzliwość lokalnych parafii w dwóch dekanatach prowadzono działania 
informacyjno-oświatowe poprzez które pozyskano środki z wpłat 1 % podatku dochodowego. 
Dnia 16 czerwca 2019r w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu zorganizowano Festiwal „ TRZY KOTWICE : Muzyka, Nadzieja, Przyszłość.” 
 

 

 

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                                          x    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  253 

 
Osoby  
prawne 

 

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

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 tak 
 
 

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 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1. 

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

W ramach nieodpłatnej działalności Koła Brzeskiego 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z 
siedzibą w Pępicach od roku 2004 podjęto akcję 
wydawania żywności dla osób ubogich 
mieszkających na terenie naszej Gminy Skarbimierz. 
Akcja dobroczynna mająca na celu zmniejszenie 
poziomu ubóstwa osób najbardziej potrzebujących 
jest przeprowadzana we współpracy z 
pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skarbimierzu, którzy po wcześniej 
przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym 
sporządzają listę osób potrzebujących. Żywność 
wydawana jest przez pracowników schroniska  dla 
bezdomnych mężczyzn  prowadzonym przez Koło 
Brzeskie TPBA w pomieszczeniach wydzielonych 
przez GOPS w Skarbimierzu. Produkty żywnościowe 
pozyskiwane były z Opolskiego Banku Żywności. W 
roku 2019 łącznie wydano 6343 kg z wymienionej 
pomocy skorzystało122  osób. Do prac związanych z 
załadunkiem i rozładunkiem żywności angażowani 
byli bezdomni przebywający w tym czasie w 
schronisku. Żywność była magazynowana w 
pomieszczeniach należących do Koła Brzeskiego 
TPBA. 

88.90.Z  

2.     

3.     

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 

X tak 

 
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 

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1. 

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

W ramach działalności odpłatnej Koła Brzeskiego 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
prowadzone jest schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn. Do schroniska przyjmowani są bezdomni 
mężczyźni z terenu całego kraju, gdzie udzielana jest 
pomoc socjalno-bytowa. Schronisko dysponuje 40 
łóżkami a w sytuacji przepełnienia – najczęściej w 
okresie zimowym – korzysta się z materacy. 
Podopiecznym udzielana jest pomoc materialna ( 
nocleg w pokojach 3-4 osobowych oraz świetlica –    
6 łóżek piętrowych) wyżywienie (posiłki  3 razy 
dziennie ), duchowa  (prowadzona przez 
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani – 
bracia  mieszkają wspólnie z 
bezdomnymi),terapeutyczna dla uzależnionych od 
alkoholu  ( terapeuta dostępny jest codziennie), 
prawna ( uzyskiwanie dokumentów, grup 
inwalidzkich, zasiłków socjalnych, rent i emerytur, 
mieszkań), medyczna. 
Dla osób sprawnych organizowana  jest praca na 
terenie schroniska. 
W roku 2019 było165 przyjęć  do schroniska     

  

2.     

3.     

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
 

x nie 

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.   

2.   

3.   

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) 
 

638 907,69       zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30 661,97       zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 608 245,72       zł 

c) przychody z działalności gospodarczej      ,   zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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d) przychody finansowe      ,   zł 

e) pozostałe przychody      ,   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 709,90   zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 600,00  zł 

 
w 
tym: 
 
 

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

b) ze środków budżetu państwa ,    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 27 600,00  zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych ,    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
154 517,09  zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 480,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 

                                                  71 282,50  zł 

c) z darowizn od osób prawnych 

                                                48 000, 00   zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
34 754,59    zł 

e) ze spadków, zapisów ,    zł 

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

g) z działalności gospodarczej 
,     zł 

2.4. Z innych źródeł 428 080,70,    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 

0, 00   zł 

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

28 709 , 90   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 
Związane z zabezpieczeniem żywności w schronisku dla bezdomnych mężczyzn 

 
12 974,98     zł 

2 

 
Związanych z funkcjonowaniem schroniska /opłaty za energię elektryczną  wodę, , 

środki czystości, węgiel,  gaz, paliwo, leki / 
 

15 734,92    zł 

3 
 
 

    ,    zł 
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4 
 
 

,    zł 

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

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

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

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   593 778,36  zł 28 709,90     zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   30 661,97   zł   ,     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   563 116,39   zł 28 709,90  zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   ,    zł      

d) koszty finansowe ,    zł      

e) koszty administracyjne  ,    zł ,     zł 

f) pozostałe koszty ogółem   ,    zł   ,     zł 

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

,zł                          ,     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 ,     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 45 129,33   zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej ,    zł 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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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 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. 

 

 
X nie 

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
 

 
 

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) 

                                                                                                   
3      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) 

3 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) 

   
osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

X tak 

 

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

fizycznych 

nie   

nie  korzystała  

z podatku od towarów i usług 

X z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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                                                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) 

X tak 

 

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) 

osób 

w 
tym: 

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

osób 

b) inne osoby 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) 

osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby 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 osób 

w 
tym: 
 

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

2 osób 

b) inne osoby 1 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
           132 521,90    zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 132 521,90    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 126 899,00    zł 

– nagrody   ,    zł 

– premie 1 935,00    zł 

– inne świadczenia  3 687,90   zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   ,    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   ,    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   ,    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  

 ,    zł 

nie   
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w 
ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu) 

  ,    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)  

   ,    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)   

   ,    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)   

3 681,16  ,    zł 

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

  ,   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 

  ,    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 

,    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 

4 477,44  ,    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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  
X nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       ,     zł 

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 X tak 

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 
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1 

Program współpracy 
Wojewody Opolskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Wspieranie działań profilaktyczno-
osłonowych 

Wojewoda Opolski 17.600, 00  zł 

2 
Festiwal „3 kotwice” 
Muzyka Nadzieja 
Przyszłość 

Zwrócenie uwagi na problem 
bezdomności, 
Wsparcie finansowe dla osób 
bezdomnych 

Urząd Marszałkowski w 
Opolu 

10.000,00     zł 

3    ,     zł 

4    ,     zł 

5    ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 
X   nie 

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    zł 

2    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

5    ,    zł 

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 
 
 

 
X nie 

 

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 

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  
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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   

2   

3   

4   

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  

 
X nie 

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 

 
 

Jan Kulczycki 
Józef Kowalczyk 
Antoni Pasionek 
Jerzy Radzik 
Bożena Bilińska 
 

 

Data wypełnienia sprawozdania 

 
2020.09.14 

 
(dd.mm.rrrr) 


