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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica SKAWIŃSKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-066 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-23

2012-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12120824400000 6. Numer KRS 0000355019

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Antoni Moroz Prezes Zarządu Fundacji TAK

Tomasz Matuszewski Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Grzelka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Andrzej Zygmunt Słuszniak Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Mariusz 
Szymański

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu:
a. pomocy społecznej, polegającej w szczególności na zaspokojeniu 
potrzeb bezdomnych w zakresie mieszkania, utrzymania, terapii, 
resocjalizacji, przygotowania zawodowego oraz ich zatrudnienia, 
b. działalności dobroczynnej i charytatywno-opiekuńczej,
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
d. promocji i organizacji wolontariatu,
e. dokonywania inwestycji przeznaczonych na zakłady charytatywno-
opiekuńcze oraz prowadzenia działalności wspomagającej prawnie, 
szkoleniowo, informacyjnie, organizacyjnie i finansowo placówki 
charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez Zgromadzenie Braci 
Albertynów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie placówek dla bezdomnych.
b. organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
c. zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby ubogich, również 
zamieszkujących poza granicami Polski, znajdujących się w trudnej sytuacji 
majątkowej.
d. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom ubogim, 
bezdomnym, placówkom charytatywno-opiekuńczym, a także domom 
pomocy społecznej, w tym domom pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
e. wyposażenie domów pomocy społecznej oraz placówek  charytatywno-
opiekuńczych, w szczególności w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i inny z 
kategorii wyposażenia.
f. pozyskiwanie środków na realizacje celu Fundacji.
g. aktywizację zawodową bezdomnych poprzez tworzenie miejsc pracy.
2. Powyższa działalność jest prowadzona wyłącznie jako nieodpłatna 
działalność pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W minionym roku 2019 realizowano cele statutowe poprzez udzielenie pomocy materialnej placówkom charytatywno – 
opiekuńczym prowadzonym przez Zgromadzenie Braci Albertynów.

Dom św. Brata Alberta w Krakowie na ul. Saskiej ma charakter mieszkań wspieranych dla mężczyzn wychodzących z 
bezdomności. Po rocznym pobycie w Przytulisku prowadzonym też przez Albertynów bezdomni, którzy posiadają stałe dochody 
nie mniejsze niż stały zasiłek z opieki społecznej przeprowadzają się na Saską. Dom ten jest miejscem gdzie osoby bezdomne 
uczą się samodzielności zarówno pod względem finansowym jak i odpowiedzialności za swoje życie pod innymi względami.  
Placówka ma 47 miejsc, 
a w roku 2019 skorzystało z niej 54 bezdomnych mężczyzn, jeden z nich w pełni się usamodzielnił, natomiast trzy osoby 
niepełnosprawne wymagające opieki osób trzecich otrzymały miejsce w Domu Pomocy Społecznej. W 2019 r. Dom otrzymał 
darowizny na łączną kwotę 29.390,40 zł. Ze środków otrzymanych w ramach 2 darowizn na kwotę 27.000,00 zł oraz z podziału 
1% podatku w wysokości 2.390,40 zł zakupiono żywność, leki, choinkę, lampki ledowe na choinkę, środki czystości, materiały 
biurowe, żarówki, kwiaty. Dokonano również napraw w łazience poprzez wymianę kabiny prysznicowej oraz baterii, 
a także opłacono usługi telekomunikacyjne, badanie mikrobiologiczne wody, prąd, gaz, ubezpieczenie sprzętu, przeprowadzono 
dezynsekcję.

Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Braci Albertynów. 
Zamieszkany jest przez 81 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Domowi udzielono pomocy w wysokości 15.100 zł oraz 
11.231,30 zł 
z podziału 1% podatku.
Otrzymane środki finansowe przeznaczono na:
- zakup krajalnicy         4.700,00 zł
- przegląd okresowy gaśnic i hydrantów wraz z koniecznymi naprawami     300,00 zł
- zakup słodyczy i art. spożywczych do paczek dla mieszkańców 
  z okazji Dnia Św. Mikołaja        1.116,23 zł
- bielizny pościelowej, koców dla mieszkańców Domu    2.584,01 zł
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- zakup wyposażenia do użytku mieszkańców tj. wersalek, 
ławka z trzema siedziskami, 4 szt. wypiekaczy do naleśników, 
wózka dwuwiaderkowego z praską, ceraty      9.191,07 zł
- usługi energii elektrycznej        3.286,56 zł
- dostawy wody         2.049,56 zł
- naprawy komina i włazu dachowego budynku DPS    3.003,87 zł

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Braci Albertynów. 
Placówka ta posiada 82 miejsca z których w 2019r. skorzystało 83 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. W 2019 roku 
Domowi udzielono pomocy w wysokości 17.426,30 zł w ramach 2 darowizny finansowej kwotę 15.000 zł 
i z podziału 1% podatku 2.426,30 zł. 
Darowizny finansowe wydatkowano na:
- środki czystości            5.000,00 zł,
- wyposażenie w postaci: szafy gospodarczej, regałów magazynowych, 
ławy, biurek, kontenerów, szafek wiszących i stojących, komody   10.000,00 zł
natomiast kwotę  uzyskaną  z podziału 1% podatku w wysokości 2.426,30 zł przeznaczono na środki czystości. 

Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie przeznaczony jest dla 81 mężczyzn, w 2019 r. skorzystało 86 mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie. W tymże roku Dom otrzymał kwotę 15.000,00 zł, w ramach 2 darowizn, którą to kwotę rozdysponowano w 
sposób następujący:
- opłata energii elektrycznej (4.319,40 zł), 
- paliwo gazowe (10.680,60 zł)

Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. W 2019 r. Dom ten 
otrzymał kwotę 10.406 zł w ramach 1 darowizny 
i z podziału 1 %, które wykorzystano na:
1.
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, florystycznych do prowadzenia zajęć               terapeutycznych, 
- zakup materiałów na stroje dla mieszkańców,
- zakup żywności, soków, środków czystości.
Wyżej wymienione zakupy zamknęły się na łączną kwotę 10.000 zł. 
2. Z podziału 1% podatku w wysokości 406,00 zł zakupiono słodycze dla mieszkańców.

Z Kuchni dla Ubogich w Krakowie korzystają osoby ubogie i bezdomne. Codziennie z gorących posiłków korzysta około 300 osób 
(ok. 150 osób spożywa posiłek na miejscu, 
a dla 150 osób posiłek jest dostarczany do miejsc zamieszkania). W 2019 r. Kuchnia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
51.527,00 zł. Są to 3 darowizny celowe w walucie obcej w łącznej wysokości 3 000 EURO, które wpłynęły od CSILLA VON 
BOESELAGER z Niemiec i zostały wykorzystane na bieżące potrzeby Kuchni tj. zakup żywności, środków czystości, opłaty za 
media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz paliwo oraz 1 darowiznę celową w łącznej wysokości 5.000 
EURO od S.M.H.O. z Holandii wykorzystane na zakup sprzętu kuchennego, remont podłogi w jadalni oraz pozostałą kwotę 
zgodnie z przyzwoleniem darczyńcy na dopłatę do samochodu 
w wysokości 2.153,38 zł. Kuchnia otrzymała również dofinansowanie od Fundacji 
w wysokości 17.000 zł, które wykorzystała na: opłaty za media, ubezpieczenie samochodu, opłacenie wynagrodzenia 
pracownika przygotowującego posiłki.
W 2019 r. na rzecz Kuchni dla bezdomnych w Krakowie przekazano darowizny rzeczowe 
o łącznej wartości: 178.328,22 zł. Powyższe darowizny były wynikiem podpisania umowy darowizny artykułów spożywczych z:
- Firmą HENPOL Paweł Kusiewicz, Piotr Kusiewicz Sp. Cywilna - dotyczy nieodpłatnego przekazania pieczywa i wyrobów 
piekarskich. 
- Firmą Handlową AMPOL Spółka Jawna – dotyczy nieodpłatnego przekazania mięsa 
Cel w/w darowizn został określony na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie udziela całodobowego schronienia i wyżywienia, a także zapewnia opiekę 2 
lekarzy – wolontariuszy dla 80 bezdomnych mężczyzn. Przytulisko w 2019 r. otrzymało łącznie 31.367,60 zł:
a) w formie darowizn celowych z CSILLA VON BOESELAGER z Niemiec na:
- dofinansowanie zakupu części patelni elektrycznej, paliwa (1.000 EURO) w przeliczeniu na złote polskie – 4.127,70 zł,
- dofinansowanie zakupu środków czystości, mediów i żywności (1.000 EURO) 
w przeliczeniu na złote polskie – 4.193,50 zł
b) w formie darowizny celowej z S.M.H.O. z Holandii na:
- dofinansowanie zakupu drugiej części patelni elektrycznej wraz z montażem, montaż kuchni gazowej, remont posadzki 
lastrykowej korytarzy i schodów, oraz pozostałą kwotę 4.815,40 zł zgodnie z przyzwoleniem darczyńcy na zakup samochodu – 
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(łączna wartość darowizny to 4.000 EURO) w przeliczeniu na polskie złote 17.214,80 zł
c) na zakup żywności i środków czystości,  z podziału 1% podatku na łączną kwotę 5.536,90 zł.
W 2019 r. na rzecz Przytuliska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przekazano darowizny rzeczowe o łącznej wartości: 
356.038,22 zł. Powyższe darowizny były wynikiem podpisanych umów darowizny artykułów spożywczych z:
- Firmą Handlową AMPOL K. i A. Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie ul. Saska 4, dotyczącej mięsa i wyrobów 
mięsnych z kończącym się terminem przydatności do spożycia, 
- Firmą HENPOL Paweł Kusiewicz, Piotr Kusiewicz Sp. Cywilna z siedzibą 30-714 Kraków ul. Gromadzka 24C, która dotyczy 
pieczywa i wyrobów piekarskich. 
- Firmą Bell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokra 11, 32-005 Niepołomice, a dotyczącej mięsa i wyrobów mięsnych z 
kończącym się terminem przydatności do spożycia.
Natomiast bez umowy Fundacja otrzymała nieodpłatnie dary z następujących firm:
- LOBO sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Isep 9  w postaci makaronu, kawy, herbaty,  wody, ketchupu, chrzanu, słodyczy.

Cel w/w darowizn został określony na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dom Wiejski dla Bezdomnych Mężczyzn w Bulowicach zapewnia schronienie oraz utrzymanie dla 8 bezdomnych mężczyzn. W 
2019 r. Dom łącznie otrzymał kwotę 55.320,30 zł składającą się z 15 darowizn finansowych i podziału 1 % podatku.
Środki finansowe przeznaczono na:
- zakup leków, żywności, środków czystości, opłacenie mediów (2.000,00 zł),
- opłacenie mediów, zakup żywności, środków czystości, paliwo, opłaty telekomunikacyjne (2.000,00 zł), 
- zakup środków czystości, leki, opłatę za gaz i opłaty telekomunikacyjne, paliwo, żywność, (2.500,00 zł), 
- usługi księgowe, leki, żywność, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, opłatę za wodę (2.500,00 zł),
- zakup żywności, paliwo, leki, środki czystości, opłatę za gaz i telefon, meble kuchenne (2.500,00 zł),
- meble kuchenne, materiały do bieżących napraw, opłaty za media, usługę wędzenia (2.500,00 zł),
- żywność, paliwo, leki, środków czystości, opłatę za  media, dopłatę do zakupu chłodziarki (3.000 zł),
- żywność, paliwo, leki, środków czystości, opłatę za  media, badania lekarskie mieszkańca, obuwie, materiały biurowe, usługę 
wędzenia (2.500 zł),
- żywność, usługę biura, blender, paliwo, opłatę za gospodarowanie odpadami, opłatę za  media, badania lekarskie mieszkańca, 
obuwie, materiały biurowe, usługę wędzenia (3.000 zł),
- żywność, paliwo, środków czystości, kuchnię mikrofalową (2.500 zł),
- żywność, paliwo, leki, środków czystości, opłatę za  media, usługę wędzenia (2.500 zł),
- żywność, paliwo, leki, środków czystości, usługę księgową, konserwację pieca (2.500 zł),
- żywność, paliwo, leki, środków czystości, opłatę za gospodarowanie odpadami, opłatę za  media, obuwie (4.000 zł),
- zakup żywności, środków czystości, leków, opłata za gaz, (1.820,30 zł 
z podziału 1% podatku), 
- żywność, paliwo, środków czystości, opłatę za  media, okresowe badanie samochodu, zakup opon samochodowych, 
dezynfekcja pokoi,  (2.500 zł),
- żywność, paliwo, leki, art. liturgiczne, opłaty telekomunikacyjne, media, zakup opon, akumulator do samochodu, płyn do 
spryskiwaczy, usługa wędzenia, znaczki pocztowe, usługi księgowe, środki czystości (17.000 zł),
Ponadto w 2019 r. Dom Wiejski otrzymał darowizny rzeczowe w postaci pieczywa o łącznej wartości 3.263,31 zł. 

Klasztor Zgromadzenia Braci Albertynów w Zaporożu jest placówką, w której Bracia prowadzą Kuchnię dla Ubogich Dobry Chleb 
wydając 5 razy w tygodniu ciepłe posiłki dla ok. 100 - 200 osób jednorazowo. Korzystającym z posiłków udostępniono prysznic, 
mają możliwość otrzymania czystej odzieży, bądź wyprania w pralce swojej odzieży. Bracia prowadzą również schronisko Dom 
Nadziei dla 30 bezdomnych mężczyzn. Placówka łącznie otrzymał kwotę 24.189,75 zł składającą się z 2 darowizn finansowych i 
podziału 1 % podatku. 
Środki finansowe przeznaczono na:
- żywność (5.000,00 zł),
- żywność, media (17.000,00 zł)
- chleb (2.189,75 zł) z podziału 1% podatku
Klasztor Zgromadzenia Braci Albertynów we Lwowie jest placówką, w której Bracia prowadzą Kuchnię dla Ubogich, Przytulisko 
oraz Łaźnię. Kuchnia wydaje 5 razy w tygodniu ciepłe posiłki dla ok. 100 osób jednorazowo w ciągu dnia. Przytulisko 
zamieszkuje około 40 osób bezdomnych, natomiast z łaźni korzysta 60 osób tygodniowo. Fundacja w 2019r. przekazała 2 
darowizny w wysokości 22.000 zł, które wykorzystano na zakup żywności, wyposażenia domu, energię elektryczną i środki 
czystości oraz 2.100 zł z podziału 1% podatku, z których to pieniędzy Klasztor zakupił żywność na kwotę: 2 100,00 PLN.
Fundacja w ramach 1% otrzymała kwotę 652,30 zł ze wskazaniem celu szczegółowego, Rada Fundacji Uchwałą nr 12/2019 
postanowiła przekazać kwotę 652,30 zł dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie. Zgromadzenie przesłało rozliczenie 
powyższej kwoty, Siostry opłaciły paliwo gazowe. 

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów otrzymała w roku 2019 r. darowiznę celową z SMHO z Holandii (4.000 EURO) na 
modernizację obory z przeznaczeniem na hodowlę trzody chlewnej. Zakończenie inwestycji planowe jest na 2020 r.
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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

0

12

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych, 
w tym między innymi placówek charytatywno-
opiekuńczych, 
a także domów pomocy społecznej udzielana 
jest pomoc finansowa i rzeczowa osobom 
ubogim, bezdomnym 
w tym także wyposażenie domów pomocy 
społecznej, a także placówek charytatywno-
opiekuńczych 
w szczególności w sprzęt rehabilitacyjny, 
medyczny i inny. Fundacja pozyskuje środki 
finansowe oraz rzeczowe od krajowych i 
zagranicznych organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, od osób fizycznych z całej 
Polski jak i z zagranicy. Przekazane w roku 2019 
r. przez Fundację środki pozwoliły placówkom 
charytatywno–opiekuńczym, domom pomocy 
społecznej zabezpieczyć bieżącą działalność, a 
także miały znaczący wpływ na podwyższenie 
standardu życia mieszkańców.

88.99.Z 28 753,25 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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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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2

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

Aktywizacja zawodowa bezdomnych, ubogich, 
uzależnionych poprzez tworzenie miejsc pracy. 
Zapewniając pracę osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, Fundacja daje 
możliwość korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz regulowanie zobowiązań wobec 
instytucji państwowych np. funduszu 
alimentacyjnego. Pozytywnym aspektem 
wymienionych działań jest to, iż nabyte 
umiejętności zawodowe np. obsługa maszyn 
i urządzeń oraz nowe doświadczenie pozwoliło 
części bezrobotnych i bezdomnych, po odbyciu 
zatrudnienia 
w Fundacji, wrócić do środowiska i znaleźć 
zatrudnienie poza Fundacją. Na dzień 31 grudnia 
2019r. w Fundacji była zatrudniona 1 osoba 
bezdomna mieszkająca w placówce 
prowadzonej przez Zgromadzenie Braci 
Albertynów. Wcześniej w 2018 roku jednostka 
zatrudniała 5 osób, natomiast w 2017r. pracę w 
Fundacji znalazło 17 osób. Działalność 
gospodarcza Fundacji opierała się głównie na 
zbiórce i transporcie odpadów. Z powodu 
drastycznego spadku cen skupu makulatury i 
tworzyw sztucznych, a także zmianą przepisów 
w tym zakresie Zarząd został zmuszony do 
zwolnienia pracowników i zaprzestania 
prowadzenia działalności. Większość osób 
zatrudnionych w Fundacji dzięki wsparciu i 
zabiegom Zarządu znalazła zatrudnienie w 
firmach obsługiwanych wcześniej przez 
Fundację.

88.99.Z 0,00 zł

3

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

Za pośrednictwem między innymi placówek 
charytatywno-opiekuńczych, a także domów 
pomocy społecznej udzielana jest pomoc 
finansowa i rzeczowa osobom ubogim, 
bezdomnym, uzależnionym. Pomoc ta zmierza 
do zaspokojenia  niezbędnych potrzeb i 
umożliwia życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka.  Pozyskane przez Fundację 
środki finansowe od zagranicznych organizacji,  
krajowych organizacji, przedsiębiorców oraz 
osób fizycznych z całej Polski oraz z 1% podatku 
dochodowego zostały przeznaczone na 
opłacenie mediów, żywności, środków czystości, 
środki higieny osobistej, odzieży, niezbędne 
wyposażenie 
i inne.

88.99.Z 0,00 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) 1 078 621,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 708 837,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 341 963,77 zł

d) przychody finansowe 987,58 zł

e) pozostałe przychody 26 832,64 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne W celu realizacji zadań statutowych w roku 
2019 Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów prowadziła zbiórkę makulatury z papieru i 
tektury oraz odpady z tworzyw sztucznych. Następnie wyżej wymienione odpady sprzedała 
przedsiębiorcom zajmującym się skupem. Zbiórka i segregacja odpadów realizowana była w 
Bulowicach. Do wykonania powyższych prac były zatrudnione osoby bezdomne, bezrobotne. 
Z powodu zmiany przepisów w zakresie zbiórki odpadów, a także drastycznego spadku cen 
skupu makulatury Fundacja musiała zrezygnować z prowadzenia takiego rodzaju działalności 
gospodarczej.

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Fundacja w celu 
pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych wydzierżawia:
- nieruchomości lokalowe, tj. pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe wraz z częściami 
placu proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych pomieszczeń do celów działalności 
gospodarczej tj. kwiaciarnia, zakład pogrzebowy,
- nieruchomości pod garaże dla osób fizycznych,
- nieruchomości rolne do celów prowadzenia działalności rolniczej przez osoby fizyczne jak 
i gospodarstwa rolne prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą. Fundacja posiada prawo 
użytkowania tych nieruchomości na podstawie umowy użyczenia.

3 01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt.
Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów w celu pozyskiwania środków na realizację zadań 
statutowych prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach umowy użyczenia zawartej na czas 
określony, trwającej do końca 2023r.
Jednostka:
- uprawia zboża i inne rośliny w ograniczonym zakresie na potrzeby własne,
- prowadzi hodowlę trzody chlewnej przeznaczanej na sprzedaż żywych lub w postaci 
świeżego mięsa, a także na darowizny dla osób bezdomnych zamieszkałych w Domu 
Wiejskim.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 954,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 029 895,20 zł

2.4. Z innych źródeł 19 771,44 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 140,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 28 996,25 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

1 Pomoc społeczna dla:
- DPS w Bulowicach - 11.231,30 zł - zakupiono dla mieszkańców bieliznę pościelową, ręczniki, 
wyposażenie w postaci 7 wersalek, ławkę, oraz 4 wypiekacze do naleśników, a także słodycze i art. 
spożywcze do paczek z okazji Św. Mikołaja.
- DPS w Częstochowie - 2.426,30 zł - zakupiono środki czystości
- DPS Przemyśl - 406,00 zł - zakupiono słodycze dla mieszkańców

14 063,60 zł

2 Pomoc społeczna dla:
- Domu Św. Brata Alberta - 2.390,40 zł - zakupiono żywność, leki, środki czystości, opłacono wodę, 
gaz, przeprowadzono dezynsekcję pomieszczeń, zakupiono materiału do drobnych napraw w 
łazience 
- Przytuliska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie - 5.536,90 zł - zakupiono żywność oraz środki 
czystości,
Domu Wielskiego w Bulowicach - 1.820,30 zł - zakupiono żywność, leki, środki czystości, kwiaty

9 747,60 zł

3 Pomoc społeczna dla:
- Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie - 652,30 zł - opłacono paliwo gazowe,
- Klasztoru Zgromadzenia Braci Albertynów we Lwowie - 2.100,00 zł - zakupiono żywność
- Klasztoru Zgromadzenia Braci Albertynów w Zaporożu - 2.189,75 zł - zakupiono żywność

4 942,05 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

47 473,60 zł

632 409,05 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 048,78 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)

341 963,77 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 -114 403,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 114 403,15 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 050 493,32 zł 28 996,25 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

823 240,70 zł 28 753,25 zł

0,00 zł 0,00 zł

203 471,38 zł

0,00 zł

21 982,73 zł

1 798,51 zł 0,00 zł

243,00 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 138 492,39 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

157 777,00 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)

5 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)

1,40 etatów

1 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 49 587,21 zł

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

0,00 zł

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

49 587,21 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)  

1 721,78 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37 902,60 zł

37 902,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 684,61 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 250,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezes Fundacji - Jerzy Antoni Moroz
Członek Fundacji - Tomasz 

Matuszewski
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-08-04
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