
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica RYDYGIERA Nr domu 22-28 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-249 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 717828761

Nr faksu 717828764 E-mail 
fundacja@boromeuszki.pl

Strona www www.fev.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-06-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02034157600000 6. Numer KRS 0000259108

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

Joanna Jędrzejak Prezes TAK

Teresa Baron Wiceprezes TAK

Iwona Skrzypczak Wiceprezes 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

Andrzej Dziełak Członek Rady TAK

Czesław Mazur Członek Rady TAK

Jarosław Obremski Członek Rady TAK

Karol Pietrucha Członek Rady TAK

EVANGELIUM VITAE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Wyższej 
Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego oraz utworzenie i 
prowadzenie Szpitala  Położniczo–Ginekologicznego we Wrocławiu, jak 
również otoczenie opieką studiującej młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet 
w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle 
chorych. Fundacja ma za cel także szeroko rozumianą ochronę i promocję 
zdrowia, w tym także poprzez działalność wydawniczą, naukę, edukację, 
oświatę i wychowanie, działalność charytatywną oraz promocję i 
organizację wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalność Fundacji w sferze działań publicznych prowadzona jest 
wyłącznie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz jest jej wyłączną 
działalnością statutową.
Cele statutowe realizowane są poprzez:
a. ochrona i promocja zdrowia – odpłatnie i nieodpłatnie
b. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – odpłatnie i 
nieodpłatnie, 
c. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działanie na rzecz 
osób poszkodowanym w wypadkach samochodowych – odpłatnie i 
nieodpłatnie
d. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – odpłatnie i nieodpłatnie,
e. przeciwdziałanie patologiom społecznym – odpłatnie i nieodpłatnie,
f. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą –nieodpłatnie,
g. działalność szkoleniowa, – odpłatnie i nieodpłatnie
h. działalność wydawnicza – odpłatnie i nieodpłatnie

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 2017 r. były podejmowane następujące działania:
- Fundacja troszczyła się o Okno Życia, nieustanne czuwała w gotowości na przyjęcie dziecka, reagowała 
na każdy sygnał przekazywany przez urządzenia alarmowe: utrzymywała w czystości pomieszczenie i w 
sprawności system alarmowy. W razie pojawienia się dziecka, podejmowano postępowania zgodne z 
opracowaną procedurą. W roku 2017 do wrocławskiego Okna Życia trafiło czworo dzieci.
- W ramach współpracy Fundacji z Domem Zakonnym we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza – właścicielem obiektu przy ul. Rydygiera 22-28, Fundacja pozyskuje i przekazuje 
ww. podmiotom środki finansowe, na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. Po ich 
zakończeniu Fundacja prowadzi w tychże obiektach swoją działalność statutową. W roku 
sprawozdawczym 2017 przekazano łącznie 65.000,00 zł na konto Domu Zakonnego we Wrocławiu. 
Część tych środków została przeznaczona na przygotowanie nowych pomieszczeń Banku Niemowlaka 
(koszt jego remontu to 120 333,64 PLN), część na remont sal w Domu Świętej Anny.
- Fundacja kontynuowała i usprawniła działalność „Banku Niemowlaka”. Przyjmowała od 
indywidualnych i instytucjonalnych darczyńców dary (odzież i inne artykuły przeznaczone dla 
niemowląt), przygotowywała wyprawki i przekazywała je potrzebującym (np. samotnym matkom i 
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej). Pozyskała dotację z Fundacji PZU w wysokości 11.300,00, z 
czego przygotowała m.in. ponad 150 wyprawek kosmetyczno-higienicznych dla niemowląt. 
- Fundacja prowadziła konsultacje, szkolenia, warsztaty itp. działania w ramach następujących 
projektów na rzecz małżeństwa, rodziny i życia: Poradnictwo Rodzinne (dotacja 35.000), „Akademia 
Rodziny” (dotacja 77.065), „Klub Seniora Złocień” (dotacja 9.000), „Warsztaty dla osób doświadczonych 
chorobą psychiczną, z problemami geriatrycznymi oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin” (dotacja 
18.000), ”Pomoc kobietom dotkniętym depresją poporodową” (dotacja 30.090) i  Specjalistyczny 
Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (nauczanie naturalnego systemu rozpoznawania płodności 
przez instruktorów Creighton Model FertilityCare System)
- Fundacja kontynuowała współpracę w wolontariuszami, szczególnie na rzecz osób starszych 
przebywających w Ośrodku Świętego Jerzego, posługującymi w ramach „Banku Niemowlaka” a także 
podczas warsztatów i szkoleń, głównie jako opiekunów do dzieci. 
- Fundacja udzielała pomocy rzeczowej osobom niepełnosprawnym, chorym i ubogim (leki, środki 
higieniczne, artykuły spożywcze, odzież, itp.), w wysokości 73620,43, w tym przekazała środki z dotacji 
celowej dla niepełnosprawnej kobiety z przeznaczeniem na zakup samochodu (w kwocie 26.000,00)
- W roku 2017 odbyły się trzy zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych, a nieodebranych przez 
rodziców ze szpitali wrocławskich. 
- Fundacja angażowała się w działania Hospicjum Perinatalnego w ramach Programu RAZEM głównie 
przez pomoc psychologiczną i wydruk materiałów informacyjnych. Była także współorganizatorem 
konferencji „Hospicyjna Opieka Perinatalna” wraz z Kliniką Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu.
- Rodzicom po stracie dziecka Fundacja towarzyszy przez pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, 
przez prowadzenie grupy wsparcia a także przez koordynowanie społecznej inicjatywy „Tęczowy Kocyk” 
przyjmując i przekazując do szpitali maleńkie ubranka, czapeczki, rożki, w które ubierane są 
poronione/urodzone przedwcześnie dzieci.
- W ramach integracji współpracowników i wolontariuszy Fundacji zostało zorganizowane spotkanie 
opłatkowe;
- Fundacja przeprowadziła kilka edycji Szkoły Rodzenia – rozszerzono opiekę nad rodzinami 
oczekującymi narodzin dziecka przy współpracy ze specjalistami z dziedziny położnictwa, laktacji, 
fizjoterapii. W ofercie Szkoły Rodzenia oprócz kursów popołudniowych były także kursy weekendowe i 
kursy w języku angielskim;
- Działała Poradnia Laktacyjna
- Fundacja podejmowała działania na rzecz konsolidacji środowiska naprotechnologii we Wrocławiu 
(regularne spotkania lekarzy i instruktorów w kwestiach tzw. trudnych przypadków) oraz skupiania 
coraz większej liczby osób zaangażowanych w obronę i służbę życiu od poczęcia po naturalny kres;
- Została odnowiona i nadal jest prowadzona strona internetowa Fundacji www.fev.wroclaw.pl a także 
www.plodnosc.wroclaw.pl
- Podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, przyjmując na staż pracownika kancelaryjnego i 
starszego projektanta stron internetowych
- Regularnie doposażano Poradnię i Ośrodek w edukacyjne książki i płyty DVD
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

W ramach Projektu 
„Warsztaty dla osób 
doświadczonych 
chorobą psychiczną, z 
problemami 
geriatrycznymi, oraz 
wsparcie dla ich 
opiekunów i rodzin” 
przeprowadzono 
następujące działania: 
1. Warsztat rozwojowy: 
„Relacje w rodzinie - 
podstawa zdrowia” 
2. Grupa wsparcia: 
„Oswoić lęk” 
3. Trening pamięci dla 
pacjentów 
psychogeriatrycznych 
W ramach Projektu 
Pomoc kobietom 
dotkniętym depresją 
poporodową stworzono 
system wsparcia, który  
opiera się na edukacji 
przedporodowej na 
temat depresji (której 
brakuje w szkołach 
rodzenia) dla kobiet z 
grupy ryzyka i ich 
rodzin, szkoleniach dla 
personelu medycznego 
a także szerokiej ofercie 
wsparcia 
poporodowego dla 

86.90.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4

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


kobiet dotkniętych 
objawami depresji a 
także ich rodzin. 
Przeprowadzono 
następujące działania:
-  warsztaty 
informacyjne dotyczące 
symptomów mogącej 
wystąpić depresji 
- grupa i warsztaty 
wsparcia laktacyjnego 
oraz indywidualne 
konsultacje doradcy 
laktacyjnego
- grupa wsparcia dla 
kobiet dotkniętych 
depresją poporodową
- spotkania 
terapeutyczne dla 
rodzin
- spotkania matek z 
depresją wraz z dziećmi 
(spotkania 
psychologiczne, 
aktywizująco-
rozwojowo-
integracyjne) 
- objęcie wsparciem 
psychologicznym kobiet 
przebywających na 
oddziałach patologii 
ciąży oraz mam 
przebywających na 
oddziałach 
neonatologicznych
- przygotowanie i 
kolportaż ulotek z 
podstawowymi danymi 
na temat depresji 
poporodowej

Druk: MPiPS 5



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. Jeśli 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

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

W ramach swej 
działalności społecznej 
Fundacja prowadzi 
Okno Życia, Bank 
Niemowlaka (wyprawki 
dla dzieci), prowadzi 
konsultacje 
psychologiczne i 
psychoterapeutyczne 
oraz różnorodne 
warsztaty i szkolenia 
dla rodziców w ramach 
projektów: 
Poradnictwo Rodzinne, 
Akademia Rodziny, Raj 
dla dzieci, Raj dla Mam. 
Udziela pomocy 
materialnej, 
psychologicznej i 
duchowej osobom 
chorym i 
niepełnosprawnym. 
Prowadzi także grupę 
wsparcia dla rodziców 
po stracie i pochówki 
dzieci martwo 
urodzonych, a nie 
odebranych ze szpitali 
przez swych  rodziców. 
Fundacja prowadzi Klub 
Seniora - Złocień. 
Ponadto Fundacja 
współpracowała i 
wspierała inne 
organizacje o 
zbliżonych celach.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Dla osób 
przeżywających 
trudności i kryzysy w 
życiu osobistym, 
małżeńskim i 
rodzinnym, a 
niemogącym skorzystać 
z oferty Poradnictwa 
Rodzinnego, Fundacja 
prowadzi 
Specjalistyczny Ośrodek 
Odpowiedzialnego 
Rodzicielstwa, w 
którym odpłatnie 
udziela konsultacji 
psychologicznych, 
psychoterapeutycznych
, pedagogicznych i 
doradztwa 
zawodowego. Dla  
małżeństw 
borykających się z 
trudnościami 
prokreacyjnymi, a przez 
to także bardziej 
podatnymi na kryzysy i 
trudności relacyjne, 
Fundacja prowadzi 
nauczanie naturalnych 
metod rozpoznawania 
płodności, a głównie 
przez instruktorów 
Creighton Model 
FertilityCare System.

88.99.Z
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działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Fundacja podejmowała 
wielopłaszczyznowe, 
kompleksowe działanie 
na rzecz poprawy życia 
małżeństw, rodzin i 
osób samotnych 
wychowujących małe 
dzieci. 
-  warsztaty 
wzmacniające i 
odbudowujące relacje 
pomiędzy małżonkami, 
warsztaty pomagające 
znaleźć porozumienie 
oraz poradzić sobie w 
zwalczaniu kryzysów 
małżeńskich i 
rodzinnych. 
-  konsultacje 
indywidualne dla par 
oraz dla rodzin 
przeżywających kryzys 
relacji rodzice - dzieci. 
- konsultacje dla 
małżeństw pragnących 
w odpowiedzialny i 
naturalny sposób 
planować poczęcie 
dziecka.
-  Klub Mam: warsztaty 
dla matek z dziećmi, 
przebywających na 
urlopach 
macierzyńskich i 
wychowawczych. 
- Grupa wsparcia dla 
kobiet karmiących 
piersią 
- Warsztaty "Zdrowe 
żywienie" 
- Warsztaty "Złap życie" 
dla kobiet borykających 
się z trudnościami 
emocjonalnymi
- szkoła rodzenia
- warsztaty dla 
rodziców nieco 
starszych dzieci w celu 
podniesienie 
kompetencji 
rodzicielskich, pomoc w 
kryzysach 
wychowawczych i ich 
zapobieganie.

86.90.E
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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 wyników/zysków i strat) 648,570.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 363,424.22 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 81,011.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,124.72 zł

e) Pozostałe przychody 203,010.88 zł

0.00 zł

33,990.00 zł

139,065.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 242,227.20 zł

0.00 zł

188,708.32 zł

53,518.88 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 150,815.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 173,055.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 82,472.72 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -249,289.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -51,947.86 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 28,459.55 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 80,723.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 745,672.25 zł 177,042.34 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

612,713.39 zł 177,042.34 zł

132,958.86 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 - ochronę i promocję zdrowia, w tym na tworzenie szkoły medycznej i szpitala 45,000.00 zł

2 - pomoc społ., w tym na prowadzenie Okna Życia, prowadzenie i powiększenie Banku Niemowlaka 58,301.56 zł

3 - działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 76,620.43 zł

1 Nieuleczalnie chore dzieci 12,942.83 zł

2 Pomoc i rehabilitacja dorosłej osoby niepełnosprawnej 48,877.60 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
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

34.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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)

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 298,712.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30,000.00 zł

30,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 268,712.00 zł

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

298,712.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 79,879.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 218,833.00 zł

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

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)

2,300.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

658.61 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2,500.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 Poradnia Rodzinna Głównym celem zadania było 
objęcie wsparciem 
psychologicznym i różnorodną 
pomocą rodzin, w tym m.in.  
poprawa relacji w rodzinie i 
zapobieganie kryzysom, 
wyrównanie szans poprzez 
doradztwo psychologiczne, 
psychoterapeutyczne,  
dotyczące naturalnych metod 
planowania rodziny, doradztwo 
rodzinne, wychowawcze, 
komunikacyjne, oraz poprzez 
warsztaty dla par lub rodziców 
oraz poprzez prowadzone grupy 
wsparcia.

Gmina Wrocław 35,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,185.00 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)

2 Akademia Rodziny Celem Projektu Akademia 
Rodziny było 
wielopłaszczyznowe, 
kompleksowe działanie na rzecz 
poprawy życia małżeństw,
rodzin i osób samotnych 
wychowujących małe dzieci. 
Szczególną opieką otoczone 
były rodziny znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej, 
kryzysie oraz zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
Działania podzielone były na 
trzy grupy w zależności od 
odbiorców, do których działania 
były adresowane. Wszystkie 
działania miały na celu pomoc 
małżeństwom, kobietom i 
matkom oraz rodzicom.

Gmina Wrocław 77,065.00 zł

3 Wsparcie osób zagrożonych 
kryzysem zdrowia 
psychicznego, z 
doświadczeniem choroby 
psychicznej i z zaburzeniami 
psychogeriatrycznymi oraz 
ich rodzin/opiekunów.

Celem projektu jest wsparcie 
osób chorych psychicznie, ich 
rodzin i opiekunów, pomoc 
terapeutyczna dla osób 
doświadczających psychicznego 
obciążenia wynikającego z 
choroby własnej lub osoby 
bliskiej, diagnozy potrzeb i 
komunikacji z osobą chorą, 
pomoc w przetrwaniu trudnego 
okresu, dzielenie się 
doświadczeniami opiekunów 
osób chorych i sposobami 
radzenia sobie, zachęcenie do 
aktywności, włączenie do pracy 
rodzin i otoczenia, rozwój 
osobisty, wzrost odporności, 
aktywizacja społeczną

Gmina Wrocław 18,000.00 zł

4 Klub Seniora Stworzenie dla osób starszych 
przestrzeni do wspólnego 
dobrze spędzonego czasu 
poprzez rozwijanie i odkrywanie 
swoich talentów, artystyczne 
spełnianie się, wytwarzanie 
drobnych dzieł sztuki, a przez to 
podniesienie poczucia własnej 
wartości i bycia potrzebnym. 
Celem jest też utrzymanie 
dobrej kondycji fizycznej oraz 
włączenie osób starszych w 
wolontariat na rzecz 
podopiecznych na stale 
przebywających w Ośrodku Św. 
Jerzego. Kolejnym celem jest 
zintegrowanie osób wokół 
wspólnych działań.

Gmina Wrocław 9,000.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Jędrzejak
Teresa Baron

Iwona Skrzypczak
14.07.2018 r

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia 1

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

1 „Oparcie społeczne dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi”
„Pomoc kobietom 
dotkniętym depresją 
poporodową”

macierz. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

33,990.00 zł
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