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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica OKULICKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 51-216 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71 7960460

Nr faksu E-mail fprzyjaznydom@wp.pl Strona www www.przyjaznydom.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-03-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02003383400000 6. Numer KRS 0000228691

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

Zbigniew Kobyłecki prezes TAK

Piotr Ryś skarbnik TAK

Jowita Klusik sekretarz TAK

Teresa Żurawicz 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

RYSZARD BUBIEŃ PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

ADAM MIKOŁAJ URYGA SEKRETARZ RADY TAK

ANDRZEJ WISZNIEWSKI CZŁONEK RADY TAK

SŁAWOMIR PIECHOTA CZŁONEK RADY TAK

TOMASZ WÓJCIK CZŁONEK RADY TAK

FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IMIENIA STANISŁAWA JABŁONKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest systematyczna poprawa warunków życia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cel określony w akcie o powołaniu oraz w niniejszym statucie Fundacja 
realizuje poprzez różnorodne inicjatywy i działania, do których w 
szczególności należy:
1) tworzenie i prowadzenie domów stałego pobytu dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
2) prowadzenie ośrodków dziennego pobytu, w tym: warsztatów terapii 
zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków wsparcia socjalnego, 
środowiskowych domów samopomocy i innych form wsparcia i 
rehabilitacji – indywidualnych i w grupie,
3) prowadzenie hosteli z całodobową opieką nad osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną z przyczyn losowych pozbawionych 
czasowo pieczy opiekuna (np. przez pobyt opiekuna w szpitalu),
4) prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin,
5) organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty działalności w 
w/w placówkach,
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów,
7) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów 
dotyczących obszaru działań Fundacji,
8) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjno – szkoleniowej, 
sportowej oraz usług doradczych skierowanych do osób i grup których, 
wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne dla realizacji celów 
statutowych Fundacji,
9) prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej obszaru działań 
Fundacji,
10)  oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i 
godności osoby niepełnosprawnej ( m.in. poprzez kampanie informacyjno 
promocyjne),
11)  popularyzacja i wspieranie idei wolontariatu,
12)  podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności,
13)  przenoszenie pozytywnych wzorców z Unii Europejskiej i do Unii oraz 
pozyskiwanie funduszy europejskich,
14)  współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi polskimi i 
zagranicznymi              o zbliżonym zakresie działalności.
15)  współpraca ze szkołami i wyższymi uczelniami w zakresie praktyk i 
staży zawodowych,
16)  budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi 
instytucjami, organizacjami,  a także kontakty ze środowiskiem 
sąsiedzkim,
17)  tworzenie nowych i doskonalenie istniejących  instrumentów 
zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych,
18)  inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja w 2019 roku realizowała następujące działania:
1. Kontynuowała prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zapewniając  całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych na 
poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców dla 24 
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dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla 11 kobiet i 13 mężczyzn. Ponadto mieszkańcy brali udział w 
następujących wydarzeniach: 
- 3 stycznia mieszkańcy uczestniczyli w Bożonarodzeniowym spotkaniu opłatkowym wspólnie z uczestnikami ŚDS, pracownikami, 
rodzinami i przyjaciółmi
- 7 stycznia gościliśmy dzieci z przedszkola z występem jasełkowym
- 10 stycznia gościliśmy dzieci z innego przedszkola również z występami jasełkowymi
- 18 stycznia byliśmy na jasełkach w szkole przy ul. Sycowskiej
- 31 stycznia mieszkańcy przyjęli „po kolędzie” proboszcza miejscowej parafii
- 7 lutego miało miejsce wyjście do Impartu na ALBERTIANĘ
- 11 lutego mieszkańcy dps uczestniczyli w Mszy Świętej w katedrze wrocławskiej  i uroczystym spotkaniu z okazji DNIA 
CHOREGO
- 14 lutego mieszkańcy razem z uczestnikami ŚDS bawili się na zabawie karnawałowej
- 19 lutego mieszkańcy uczestniczyli w balu karnawałowym w zespole szkół przy ul Parkowej
- 8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet, Panie otrzymały prezenty
- 11 marca świętowaliśmy Dzień Mężczyzn, Panowie otrzymali prezenty
- 14 marca uczestniczyliśmy w pogrzebie byłego podopiecznego Fundacji
- 27 marca obchodziliśmy Dzień Patrona Fundacji, w kościele parafialnym odbyła się  Msza Święta   
- 3 kwietnia gościliśmy grupę pracowników socjalnych z Islandii, goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez 
podopiecznych Fundacji
- 5 kwietnia odbył się kiermasz przedświąteczny na Rynku Psiego Pola z udziałem naszych mieszkańców
- 7 kwietnia odbyło się wyjście do Domu Edyty Stein
- 14 kwietnia odbyły się kiermasze przy kościołach na Zakrzowie i w Pruszowicach
- odbyło się Spotkanie Wielkanocne wspólne z uczestnikami ŚDS, pracownikami, rodzinami i przyjaciółmi
- 14 maja świętowaliśmy Dzień Godności ONI – był z tej okazji piknik
- 6 czerwca mieszkańcy bawili się wspólnie z uczestnikami ŚDS na pikniku
-  8 czerwca odbyło się wyjście do ZOO
- 27 czerwca wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w 1 dniowej wycieczce do Arboretum Leśnego w Stradomi Wierzchniej
-  od 17do 31 sierpnia wszyscy mieszkańcy DPS uczestniczyli w 2 tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Głogowie, gdzie 
każdy miał zagwarantowane trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie a także uczestniczył w bogatym programie rekreacyjnym: 
jeździe na koniach, rejsie statkiem po Odrze, ciekawych prelekcjach, zabawach tanecznych, itp.
- 18 września część mieszkańców uczestniczyła w Dolnośląskiej Olimpiadzie Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych na 
Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
- 19 września wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w  jednodniowej w pielgrzymce do Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach
- 26 września odbył się piknik rodzinny i poświęcenie kapliczki na terenie Fundacji
- 24 października miało miejsce uroczyste uruchomienie nowej windy
- 8 listopada – śpiewanie pieśni patriotycznych na rynku Psiego Pola łącznie ze szkołami, przedszkolami i mieszkańcami 
Zawidawia
 - 28 listopada – zabawa andrzejkowa prowadzona przez wodzirejów razem z ŚDS oraz podopiecznymi Fundacji Opieka i Troska
- 6 grudnia – mikołajki, mieszkańcy DPS otrzymali paczki pod poduszkę
- 12 grudnia – delegacja DPS uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym z Prezydentem Wrocławia w restauracji na terenie ZOO
- 18 grudnia – Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku Psiego Pola
- 20 grudnia – udział w jasełkach w Szkole Podstawowej przy ul. Sycowskiej
- 22 grudnia – kiermasz przy kościele na Zakrzowie
- 24 grudnia – uroczysta wigilia  dla mieszkańców DPS
- 31 grudnia – zabawa sylwestrowa

2. Kontynuowała prowadzenie  Środowiskowego Domu Samopomocy typu B świadcząc usługi dla 35 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (w tym  1 osoba poruszająca się na wózkach inwalidzkich, oraz 7 osób ze spektrum autyzmu) w zakresie realizacji 
treningu funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapii ruchowej, kształtowania 
pozytywnych relacji interpersonalnych, poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz udzielania pomocy w dostępie do 
świadczeń zdrowotnych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, terapii ruchowej, zapewnieniu wyżywienia dla uczestników 
w postaci gorących posiłków. Zajęcia odbywały się w 6 pracowniach: ogrodniczo – porządkowej,  kulinarnej,  ceramicznej,  
plastycznej, rękodzieła,  teatralnej i obejmowały:
-  dążenie do usamodzielniania się uczestników ŚDS
- kształtowanie umiejętności związanych z higieną i zdrowym trybem życia
- naukę przygotowania prostych posiłków 
- nabywanie umiejętności związanych ze specyfiką pracowni prowadzonych w ŚDS
- wspieranie rodziny naszych beneficjentów w trudnych sytuacjach życiowych
- korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, kina teatru, kawiarni, poczty itp.
- trening samodzielnego wyrażania swojego zdania
- komunikowanie się z ludźmi
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- robienie zakupów
- integrację społeczną w środowisku lokalnym, oraz integrację z innymi ośrodkami  zajmującymi się terapią osób 
niepełnosprawnych intelektualnie
Rezultaty realizacji zadania były  pozytywne, udział naszych uczestników w różnych formach aktywności, pozwoliły dostrzec ich 
potrzeby i podsunęły nowe pomysły do dalszego rozwoju i zmian w życiu codziennym. Zadania, jakie zostały wykonane pomogły 
w dużej mierze w integracji poszczególnych grup osób ściśle ze sobą związanych  (niepełnosprawnych, rodziców, pracowników 
naszej placówki). Przyczyniło się to, do lepszego poznania  i wzajemnej współpracy w/w. grup. Uczestnicy – osoby 
niepełnosprawne intelektualnie – biorący udział w realizacji zadania mogły uczyć się nowych umiejętności, lub podtrzymywać 
nabyte. 
Oprócz codziennych zajęć uczestnicy brali udział w następujących wydarzeniach:
STYCZEŃ
– organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego z uczestnikami i ich rodzinami
- występ w naszym Domu przedszkolaków z Przedszkola  „Koszałki Opałki”
- występ w naszym Domu przedszkolaków z Przedszkola Salezjańskiego Św. Jana Bosko
¬- wyjście do szkoły przy ul. Głogowskiej na przedstawienie „Jasełka”
- wyjście do kawiarni grupy teatralnej
LUTY
- wyjście do Muzeum Edyty Stein
- wyjście na zabawę karnawałową do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Parkowej.
-  uczestniczenie w obchodach Dnia Chorego we Wrocławskiej Katedrze.
-  udział w przeglądzie teatralnym „Albertiana 2019” w Teatrze Lalek.
- zabawa karnawałowa prowadzona przez wodzirejów „Frik-Frak”
- udział w zabawie karnawałowej w ośrodku na ul. Kamiennogórskiej
MARZEC
- udział w pogrzebie naszego byłego uczestnika Krzysztofa D. 
- organizacja kiermaszu na Psim Polu.
- obchody Dnia Patrona.
KWIECIEŃ
- organizacja spotkania i podjęcie gośćmi z Islandii
 - organizacja spotkania wielkanocnego z uczestnikami ŚDS, oraz ich rodzinami.
MAJ
- obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
CZERWIEC
- wyjazd na 3 - dniową wycieczkę do Bielic,
- wyjazd do Aqua-Parku w Trzebnicy.
LIPIEC
- organizacja podsumowania roku pracy VIII - 2018/ VII - 2019 połączone ze spotkaniem z rodzicami, uczestnikami  i 
pracownikami ŚDS,
- wyjazd do Aqua Parku w Trzebnicy,
- piknik w ogrodzie Dagmary K.
SIERPIEŃ
- przerwa wakacyjna w dniach 05.08.19 - 16.08.19
WRZESIEŃ
- poświęcenie kapliczki w naszym ogrodzie
- fundacyjna pielgrzymka do Łagiewnik
LISTOPAD
- udział w imprezie z okazji Dnia Niepodległości na Psim Polu pod nazwą „Śpiewamy Dla Niepodległej” 
- zabawa "Andrzejkowa",
GRUDZIEŃ
- organizacja kiermaszu w Parafii na Zakrzowie,
- organizacja kiermaszu na Rynku Psiego Pola,

3. Kontynuowała prowadzenie Mieszkania Chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkanie 
Chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą te osoby do samodzielnego życia. Zapewnia warunki bezpiecznego, 
godnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną i rodziną.  Mieszkanie Chronione przy ul. 
Pułaskiego 22/5 we Wrocławiu było przeznaczone dla 6 mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności lekkim i umiarkowanym lub znacznym. W roku 2019 swoją działalnością objęło 3 mężczyzn. Celem 
funkcjonowania mieszkania chronionego było: usamodzielnienie osób tam przebywających, readaptacja do samodzielności 
życiowej, godne samodzielne zamieszkiwanie, wsparcie i opieka, rehabilitacja społeczna, pomoc w uzyskaniu dostępu do 
podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, integracja ze środowiskiem, samorealizacja. Przebywający w mieszkaniu 
mężczyźni byli objęci wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i świadczonym przez 7 dni w tygodniu, 
minimum 10 godzin przez pracowników fundacji. Mieszkanie chronione zostało zaadoptowane i wyposażone z uwzględnieniem 
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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)

MIESZKAŃCY OSIEDLI PSE POLE - ZAWIDAWIE

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

500

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

indywidualnych potrzeb jego mieszkańców (3 pokoje, przedpokój, pokój socjalny, łazienka, wc i kuchnia). W zakładanych celach 
pomocne były następujące działania:
- trening kulinarny jest formą wsparcia, którego celem jest nabycie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego;
- trening higieniczny ma na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez nabywanie właściwych nawyków 
higienicznych: umiejętności i świadomości dbania o własny wygląd, dbanie o swoje zdrowie, o ład i porządek w mieszkaniu i 
jego obejściu;
- trening ekonomiczny, mający na celu ukazanie wartości i roli pieniądza, umiejętności posługiwania się nim, oszczędzania oraz 
racjonalnego dysponowania środkami finansowymi;
- trening umiejętności społecznych, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych i stworzenie szansy 
powrotu do pełniejszego i szczęśliwszego życia poprzez: poznanie swoich potrzeb i zainteresowań, uświadomienie mocnych i 
słabych stron, wzmacnianie swoich kompetencji społecznych, zmianę sposobu myślenia o sobie, asertywności oraz współpracy 
w grupie;
- wsparcie psychiczne mające na celu lepsze poznanie i zrozumienie siebie. 
Panowie wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i imprezach okolicznościowych: (min. wyjścia do kawiarni, 
restauracji, cukierni, na basen, koncerty), wycieczki 1- dniowe (wyjazd do arboretum leśnego w Stradomii Wierzchniej – 
27.06.2019), 14- dniowy turnus rehabilitacyjny w Głogowie 17-31.08.2019r.; 1 – dniowa Pielgrzymka do Krakowa 19.09.2019r.; 
plenerowych imprezach na Psim Polu: „Śpiewamy dla Niepodległej” – 08.11.2019r. i kiermasz świąteczny – 18.12.2019r.

4.  W roku 2019 udało się wyremontować należącą do ŚDS łazienkę z częścią prysznicową. Położono nowe płytki ceramiczne, 
wymieniono armaturę sanitarną, zamontowano bez progowe wejście pod prysznic, dzięki czemu korzystanie z łazienki przez 
osoby mające problemy z przemieszczaniem się, jest bardziej komfortowe i bezpieczne.

5.Dzieki dużemu finansowemu wsparciu Gminy Wrocław wymieniono windę, gdyż poprzednia coraz częściej się psuła 
paraliżując życie w domu.

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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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

Pomoc społeczna bez zakwaterowania – 
prowadzenie Środowiskowego domu 
samopomocy typu B dla35 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną; uczestnicy 
zajęć korzystali z terapii i opieki w pracowniach 
kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzieła, 
ceramicznej, ogrodniczo-porządkowej oraz zajęć 
rehabilitacyjnych i muzykoterapii; realizowane 
też były zajęcia indywidualne prowadzone przez 
psychologa i pedagoga. Uczestnicy brali udział w 
wydarzeniach organizowanych przez Fundację 
(spotkaniach świątecznych przedstawieniach 
teatralnych, zabawach, piknikach, zajęciach 
tanecznych, imprezach sportowych i 
integracyjnych, wyjściach na basen do kina, na 
lody, do ogrodu botanicznego

88.90.Z 9 369,94 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem: 

1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla24 
dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną obojga płci. Dom świadczył usługi 
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i 
edukacyjne na poziomie standardu, w zakresie i 
formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców. Mieszkańcy mieli zapewnioną 
opiekę i wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu przy respektowaniu prawa do 
godności, wolności, intymności i poczucia 
bezpieczeństwa. Ponadto zapewnione były 
pielęgnacja, opieka higieniczna, niezbędna 
pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
podtrzymywanie kontaktów z rodziną i 
otoczeniem, integracja ze środowiskiem 
lokalnym, organizacja czasu wolnego, pomoc w 
zakupach, utrzymywanie czystości itp. 
Mieszkańcy uczestniczyli w dwutygodniowym 
turnusie rehabilitacyjnym.

87.90.Z 14 054,15 zł
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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) 2 691 339,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 000 922,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 690 358,94 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

Pozostała pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem: 
1. Prowadzenie domu pomocy społecznej 
dla24 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną obojga 
płci. Dom świadczył usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 
poziomie standardu, w zakresie i formach 
wynikających z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców. Mieszkańcy mieli 
zapewnioną opiekę i wsparcie w 
codziennym funkcjonowaniu przy 
respektowaniu prawa do godności, 
wolności, intymności i poczucia 
bezpieczeństwa. Ponadto zapewnione były 
pielęgnacja, opieka higieniczna, niezbędna 
pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
podtrzymywanie kontaktów z rodziną i 
otoczeniem, integracja ze środowiskiem 
lokalnym, organizacja czasu wolnego, 
pomoc w zakupach, utrzymywanie czystości 
itp. Mieszkańcy uczestniczyli w 
dwutygodniowym turnusie 
rehabilitacyjnym.
2. Prowadzenie mieszkania chronionego dla 
mężczyzn z niepełnosprawnością 
intelektualną wymagających jedynie 
wsparcia w podstawowych czynnościach 
życiowych. Z tej formy wsparcia skorzystało 
trzech panów.

87.90.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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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 57,41 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 78 970,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 886 599,47 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 24 015,67 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 23 424,09 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 Zakup i montaż windy 9 953,20 zł

2 Koszty prowadzenia działalności Fundacji 13 470,89 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35 410,59 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 690 358,94 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

690 358,94 zł

0,00 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

75 520,00 zł

3 450,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 124 286,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 2 566 995,42 zł 23 424,09 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

1 876 636,48 zł 23 424,09 zł

690 358,94 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup i montaż windy 9 953,20 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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)

36 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)

31,33 etatów

7 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 712 389,13 zł

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

1 603 631,60 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)

0,00 zł

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

3 403,25 zł

9 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 7 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 603 631,60 zł

1 239 526,78 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

244 385,82 zł

- inne świadczenia 119 719,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108 757,53 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 356 502,14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 247 129,46 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

0,00 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)

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 PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ DLA 
DOROSŁYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE

PROWADZENIE DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ DLA 24 
DOROSŁYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE ORAZ 
ŚWIADCZENIE USŁUG 
BYTOWYCH, OPIEKUŃCZYCH I 
WSPOMAGAJĄCYCH NA 
POZIOMIE OBOWIĄZUJĄCEGO 
STANDARDU DLA OSÓB NIE 
MOGĄCYCH SAMODZIELNIE 
FUNKCJONOWAĆ W 
CODZIENNYM ŻYCIU I 
WYMAGAJĄCYCH OPIEKI 
CAŁODOBOWEJ

GMINA WROCŁAW 905 793,15 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

5 820,02 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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)

2 PROWADZENIE 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY TYPU B DLA 
35 OSÓB

CELEM DZIAŁALNOŚCI ŚDS JEST 
WSPARCIE OSÓB Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 
KTÓRE W WYNIKU 
UPOŚLEDZENIA NIEKTÓRYCH 
FUNKCJI ORGANIZMU LUB 
ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH 
WYMAGAJĄ POMOCY DO ŻYCIA 
W ŚRODOWISKU RODZINNYM I 
SPOŁECZNYM, W 
SZCZEGÓLNOŚCI W CELU 
ZWIĘKSZENIA ZARADNOŚCI I 
SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ, A 
TAKŻE ICH INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ

GMINA WROCŁAW 787 904,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Data wypełnienia sprawozdania
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