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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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica RYNEK WILDECKI Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-546 Poczta Nr telefonu 695628095

Nr faksu E-mail a.michalak2802@gmail.com Strona www www.krancowa10.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-04-11

2008-07-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63417901100000 6. Numer KRS 0000007384

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

Waldemar Paweł Hanas Prezes TAK

Marcin Janecki 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

Michał Ceranek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Antoni Krysiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adam Winogradzki Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

FUNDACJA MIŁOSIERDZIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest udzielanie wszelkiej pomocy ludziom bezdomnym, 
ubogim, innym potrzebującym wsparcia, a w szczególności:
- dostarczanie żywności i odzieży,
- tworzenie i prowadzenie placówek, domów opieki, sprawowanie opieki 
medycznej, sprawowanie opieki
duchowej,
- szkolenie zawodowe i tworzenie miejsc pracy dla podopiecznych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymania 
placówek charytatywnych lub opiekuńczych,
b) prowadzenie placówek edukacyjnych, punktów pomocy prawnej, itp.
c) organizowanie i dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży z 
ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenie w kraju i za 
granicą
d) udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia 
finansowego na zakup artykułów pierwszej pomocy, w tym leków, odzieży i 
żywności, rehabilitację, leczenie i inne cele zgodne z par. 4 ust.1
e) organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek 
odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
f) finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i i 
młodzieży z ubogich rodzin
g) finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i 
konserwacji zbiorów
h) prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki, np. domów pomocy 
społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowego domu 
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domu samotnej matki, domu 
dziecka, noclegowni, schroniska, kuchni dla ubogich, ognisk 
wychowawczych i świetlic, w tym socjoterapeutycznych
i) tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, 
aptek
j) tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków 
charytatywno-wypoczynkowych
k) udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności poprzez dokonywane 
darowizny na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych fundacji, 
stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność charytatywną 
lub opiekuńczą
Działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna lub 
nieodpłatna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Fundacja w okresie sprawozdawczym podjęła działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się osób będących 
podopiecznymi placówki oraz ich integracji ze środowiskiem społecznym poprzez zapewnienia schronienia, wyżywienia, 
odzieży, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia oraz utrzymaniu się na rynku pracy, pomoc w uzyskaniu i zachowaniu dobrej 
kondycji zdrowotnej, pomoc prawna w obszarze zadłużeń, prowadzenie zajęć edukacyjnych i konsultacji indywidualnych dla 
osób uzależnionych, w tym kierowanie do placówek terapeutycznych , motywowanie do zachowywania abstynencji oraz 
uczestniczenia w grupach samopomocy. Ponadto organizacja, wzorem lat ubiegłych kontynuowała wydawanie obiadów w 
niedziele i święta dla osób bezdomnych i ubogich, które nie były mieszkańcami schroniska. W okresie sprawozdawczym 
przygotowano i udostępniono 47 miejsc dla bezdomnych mężczyzn w schronisku o nazwie "Dom Charytatywny Przystań" w 
Poznaniu. Placówka czynna była całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. W ramach pobytu każda osoba miała zapewnione 
bezpieczne schronienie w ciągu całej doby, możliwość utrzymywania czystości, w tym prania odzieży osobistej, pościeli, koców i 
ręczników. Placówka w całości oferty nastawiona była na wsparcie mające umożliwić zwiększenie samodzielności życiowej, w 
tym aktywizacji zawodowej, odbudowę relacji społecznych, motywowanie do podjęcia działań pozwalających na stopniową 
poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym terapii uzależnień. Przyjęte do projektu osoby zostały zakwaterowane w 
pokojach 3-4-5 osobowych, wyposażonych w szafy, szafki nocne, łóżka, pościele, koce, itp. Placówka posiadała wymaganą liczbę 
sanitariatów, wspólną salę jadalną (która jest miejscem spotkań społeczności oraz wspólnych posiłków, szkoleń, itp.), salę 
telewizyjną, pokoje/sale do prowadzenia konsultacji terapeutycznej, edukacji, doradztwa, itp. Schronisko prowadziło własną 
kuchnię i zapewniało 3 posiłki, w tym jeden gorący. Ponadto zapewnia również miejsca do samodzielnego przygotowywania 
gorących napojów oraz posiłków. W celu realizacji zadań przewidzianych w projekcie zostali zatrudnieni: 1. Pracownik socjalny, 
świadczący dla podopiecznych pomoc w formie pracy socjalnej rozumianej w myśl ustawy o pomocy społecznej jako działalność 
zawodową mającą na celu pomoc osobom (i rodzinom) we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (art. 6 pkt 
12). Zadaniem pracownika socjalnego było dążenie do aktywizacji podopiecznych placówki, udzielanie tzw. pomocy do 
samopomocy i kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych. W ramach prowadzonej działalności każda osoba 
zgłaszająca się do schroniska została kompleksowo zdiagnozowana pod kątem zasobów i możliwości usamodzielnienia się. 
Objęcie specjalistyczną pomocą podopiecznego wiązało się z podpisaniem kontraktu socjalnego, który w zależności od potrzeb 
zawierał między innymi takie działania jak: rejestracja w urzędzie pracy, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków 
publicznych, uzyskania świadectw pracy, formy doradztwa zawodowego, w tym pomocy w uzyskaniu szkoleń zawodowych lub 
pomoc w znalezieniu oferty pracy, kwatery, złożenie wniosku na przydział lokalu socjalnego oraz inne nie wymienione. 
Podejmowane działania miały zmierzać do stopniowego przezwyciężania sytuacji kryzysowej i usamodzielniania się osoby 
objętej kontraktem. 2. Asystent osoby bezdomnej – traktowany był jako pomoc do realizacji zadań nakreślonych wspólnie z 
podopiecznym przez pracownika socjalnego. Asystent na etapie realizacji poszczególnych zadań wynikających z kontraktu 
kontaktował się i współpracował ze specjalistami z różnych dziedzin, np. lekarzami, instytucjami publicznymi, organizacjami 
pozarządowymi, w zależności od rodzaju problemu życiowego, z jakim zmagała się osoba objęta pomocą, tworząc osobistą 
relację z podopiecznym, opartą na zaufaniu i znajomości zasobów oraz deficytów swojego podopiecznego. 3. Opiekun - 
świadczył nadzór na realizacją poszczególnych zadań wynikających z przyjętego planu pracy z każdym mieszkańcem (w tym m. 
in.: wykonywanie dyżurów porządkowych w schronisku, dyżury pracy w ogrodzie, sprawdzał stanu higieny, czystości, porządku w 
pokojach, nadzorował pracę kuchni schroniska, pomagał w realizacji bieżących potrzeb mieszkańców schroniska i pozostałych 
pracowników, zapewniał bezpiecznego funkcjonowania placówki, itp.). 4. Psycholog - zapewniał niezbędne wsparcie adresatom 
zadania w procesie reintegracji społecznej, nabywaniu właściwych postaw, norm, zachowań, świadczył pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy mieszkańcami, a także w przygotowaniu do pełnienia adekwatnych ról społecznych w warunkach 
samodzielności życiowej, itp. 3. Prawnik - w myśl założeń projektu świadczył specjalistyczną pomoc niezbędną przy 
porządkowaniu spraw o charakterze rodzinnym, ekonomicznym (restrukturyzacja zadłużenia np. kredytowego, alimentacyjnego 
czy mieszkaniowego) oraz redagowaniu pism o charakterze urzędowym i administracyjnym. Placówka była prowadzona w 
oparciu o regulamin organizacyjny.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

183

0

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

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

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy poprzez 
udzielanie schronienia, wydawanie posiłków, 
zapewnianie higieny oraz podstawowej opieki 
medycznej, udzielanie pomocy w postaci 
pomocy socjalnej i prawnej, w tym pomocy w 
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, 
reintegracji społeczno-zawodowej 
podopiecznych. Placówka w całości oferty 
nastawiona jest na wsparcie mające umożliwić 
zwiększenie samodzielności życiowej, w tym 
aktywizacji zawodowej, odbudowę relacji 
społecznych, motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę zdrowia 
fizycznego i psychicznego, w tym działań 
terapeutycznych.

87.90.Z 1 689,80 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

2

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

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy poprzez 
udzielanie schronienia, wydawanie posiłków, 
zapewnianie higieny oraz podstawowej opieki 
medycznej, udzielanie pomocy w postaci 
pomocy socjalnej i prawnej, w tym pomocy w 
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, 
reintegracji społeczno-zawodowej 
podopiecznych. Placówka w całości oferty 
nastawiona jest na wsparcie mające umożliwić 
zwiększenie samodzielności życiowej, w tym 
aktywizacji zawodowej, odbudowę relacji 
społecznych, motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę zdrowia 
fizycznego i psychicznego, w tym działań 
terapeutycznych.

87.90.Z 0,00 zł

3 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy poprzez 
udzielanie schronienia, wydawanie posiłków, 
zapewnianie higieny oraz podstawowej opieki 
medycznej, udzielanie pomocy w postaci 
pomocy socjalnej i prawnej, w tym pomocy w 
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, 
reintegracji społeczno-zawodowej 
podopiecznych. Placówka w całości oferty 
nastawiona jest na wsparcie mające umożliwić 
zwiększenie samodzielności życiowej, w tym 
aktywizacji zawodowej, odbudowę relacji 
społecznych, motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę zdrowia 
fizycznego i psychicznego, w tym działań 
terapeutycznych.

87.90.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy 
poprzez udzielanie schronienia, wydawanie 
posiłków, zapewnianie higieny oraz 
podstawowej opieki medycznej, udzielanie 
pomocy w postaci pomocy socjalnej i 
prawnej, w tym pomocy w znalezieniu i 
utrzymaniu zatrudnienia, reintegracji 
społeczno-zawodowej podopiecznych. 
Placówka w całości oferty nastawiona jest 
na wsparcie mające umożliwić zwiększenie 
samodzielności życiowej, w tym aktywizacji 
zawodowej, odbudowę relacji społecznych, 
motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę 
zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym 
działań terapeutycznych.

87.90.Z 0,00 zł

2

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

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy 
poprzez udzielanie schronienia, wydawanie 
posiłków, zapewnianie higieny oraz 
podstawowej opieki medycznej, udzielanie 
pomocy w postaci pomocy socjalnej i 
prawnej, w tym pomocy w znalezieniu i 
utrzymaniu zatrudnienia, reintegracji 
społeczno-zawodowej podopiecznych. 
Placówka w całości oferty nastawiona jest 
na wsparcie mające umożliwić zwiększenie 
samodzielności życiowej, w tym aktywizacji 
zawodowej, odbudowę relacji społecznych, 
motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę 
zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym 
działań terapeutycznych.

87.90.Z 0,00 zł
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1 689,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 281 779,00 zł

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) 853 337,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 562 786,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 290 353,29 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 198,05 zł

3 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Fundacja Miłosierdzie prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, niezaradnych życiowo, 
długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
chorych, niepełnosprawnych, polegającą w 
szczególności na świadczeniu pomocy 
poprzez udzielanie schronienia, wydawanie 
posiłków, zapewnianie higieny oraz 
podstawowej opieki medycznej, udzielanie 
pomocy w postaci pomocy socjalnej i 
prawnej, w tym pomocy w znalezieniu i 
utrzymaniu zatrudnienia, reintegracji 
społeczno-zawodowej podopiecznych. 
Placówka w całości oferty nastawiona jest 
na wsparcie mające umożliwić zwiększenie 
samodzielności życiowej, w tym aktywizacji 
zawodowej, odbudowę relacji społecznych, 
motywowanie do podjęcia działań 
pozwalających na stopniową poprawę 
zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym 
działań terapeutycznych.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 279 317,78 zł

2.4. Z innych źródeł 290 551,34 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 689,80 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 854 045,65 zł 1 689,80 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

569 594,00 zł 1 689,80 zł

283 887,76 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności wydawanie posiłków i dożywanie.

1 689,80 zł

w 
tym:

0,00 zł

97 025,00 zł

184 754,00 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

40 477,56 zł

238 840,22 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 -6 807,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 465,53 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

349,50 zł

214,39 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

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.

Druk: NIW-CRSO 9



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)

4 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,50 etatów

3 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)

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 199 906,43 zł

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

199 906,43 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)  

2 379,84 zł

1 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

180 986,33 zł

178 958,59 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

2 027,74 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 920,10 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 88 497,75 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 111 408,68 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)

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej i 
Członkowie Rady nie otrzymali w 2019 roku wynagrodzenia 
za pełnione obowiązki.

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 Profilaktyka uzależnień 
wśród osób bezdomnych

Zakładanym celem realizacji 
zadania publicznego, w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 
2019 roku, będzie zwiększenie 
profesjonalnego wsparcia, 
poprawa zdrowia psychicznego i 
fizycznego oraz rozwijanie 
umiejętności społecznych dla 
osób bezdomnych 
przebywających w placówce 
udzielającej schronienia, 
borykających się z chorobą 
alkoholową lub pijących 
szkodliwie, a także dla 
powyższych osób bezdomnych 
po zakończonym programie 
leczenia uzależnień i 
wymagających profesjonalnego 
wsparcia w utrzymaniu

Miasto Poznań 12 490,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 720,08 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 Spotkanie wigilijne Celem zadania będzie 
udzielenie pomocy osobom 
potrzebującym, zwłaszcza 
bezdomnym i zagrożonym 
bezdomnością oraz rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej 
poprzez wyposażenie ich w 
podstawowe produkty 
spożywcze tzw. żywnościowe 
paczki świąteczne. Zadanie 
zakłada pomoc w 
zorganizowaniu spotkania 
wigilijnego dla ok. 1200 osób 
przy współpracy z Caritas w 
Poznaniu

Miasto Poznań 10 000,00 zł

3 Zapewnienie miejsca w 
schronisku

Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych osób 
bezdomnych, w tym snu, 
bezpieczeństwa, higieny, 
pożywienia dla15 bezdomnych 
mieszkańców Poznania. Dążenie 
do stopniowego rozwiązywania 
problemów życiowych 
podopiecznych schroniska, 
uzyskiwania coraz większej 
samodzielności życiowej, 
poprzez zwiększanie poczucia 
sprawczości, motywowanie do 
zmiany, mobilizację 
posiadanych zasobów i 
możliwości, stopniowe 
nabywanie prawidłowych 
nawyków, norm społecznych 
oraz zachowań, w oparciu o 
diagnozę zasobów(..)

Miasto Poznań 162 264,00 zł

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

1 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym. MODUŁ III: 
INFRASTRUKTURA. 
Dostosowanie placówek 
świadczących usługi dla osób 
bezdomnych do 
obowiązujących standardów

Poprawa warunków 
pobytowych, poprzez 
zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa, 
funkcjonalności i estetyki w 
placówce
Zapewnienie mieszkańcom 
schroniska możliwości 
optymalnego wykorzystania 
miejsca w pokojach
Zapewnienie bezpieczeństwa i 
funkcjonalności w częściach 
wspólnych schroniska
Zapewnienie klientom placówki 
interwencyjnej możliwości 
oczekiwania na przyjęcie w 
godnych warunkach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

97 025,00 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 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 1. zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2019 roku. Przedmiotem 
zamówienia była dostawa i montaż fabrycznie nowego 
zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów w 
budynku położonym w Poznaniu przy ul. Krańcowej 10

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

9 450,00 zł

2 zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2019 roku. Przedmiotem 
zamówienia było wykonanie
- nowych posadzek w 6 pokojach mieszkalnych o łącznej pow. 
180 m2 znajdujących się na kondygnacji pierwszego piętra w 
budynku położonym w Poznaniu przy ul. Krańcowej 10. 
- poczekalni w postaci wiaty/kontenera (typu socjalnego) przy 
wejściu na teren budynku położonego w Poznaniu przy ul. 
Krańcowej 10, jako zabezpieczenia przed skrajnym 
wyziębieniem osób bezdomnych oczekujących na wejście do 
ogrzewalni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

69 100,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Waldemar Hanas - Prezes Zarządu
Marcin Janecki - Członek Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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