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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina DYNÓW

Powiat RZESZOWSKI

Ulica KS.JÓZEFA OŻOGA Nr domu 12 A Nr lokalu 

Miejscowość DYNÓW Kod pocztowy 36-065 Poczta DYNÓW Nr telefonu 166521144

Nr faksu 166521144w24 E-mail albertdynow@poczta.onet.pl Strona www www.albert.dynow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-07-13

2012-09-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18087138200000 6. Numer KRS 0000426978

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Aleksander Gerula Prezes Zarządu Koła TAK

Janina Śliwa Wiceprezes Zarządu TAK

Aleksandra Prokop Sekretarz Zarządu Koła TAK

Krystyna Strzelczyk Skarbnik Koła TAK

Stanisława Kuśmider 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

Emilia Stodolińska Komisja rewizyjna TAK

Emilia Lubecka Komisja rewizyjna TAK

Genowefa Irena Gąsecka Komisja rewizyjna TAK

TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO DYNOWSKIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie jest 
niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, 
niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym potrzebującym pomocy - w 
duchu patrona, św. Brata Alberta.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie swoje cele 
statutowe realizuje w następujący sposób:
- prowadzi Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta zapewniający 
całodobowy pobyt dla 73 osób, w tym dla 50 osób w podeszłym wieku i 
dla 23 osób przewlekle somatycznie chorych;
- prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta, który 
świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia;
- nieodpłatnie wypożycza mieszkańcom Dynowa i okolic sprzęt 
rehabilitacyjny taki jak łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, kule 
rehabilitacyjne, chodziki itp.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania podjęte w 2019 roku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie to:
- prowadzenie Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta,
- prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta,
- wypożyczanie nieodpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie realizował zadanie z zakresu prowadzenia domu pomocy społecznej dla 
73 osób (50 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 23 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych) na podstawie umowy 
zlecenia zawartej z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego. Działania realizowane w ramach zadania skoncentrowane były na 
świadczeniu usług: bytowych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, medycznych i rehabilitacyjnych oraz wspomagających, zgodnie z 
obowiązującymi standardami.
Opieka pielęgnacyjna i medyczna w Domu - objęto w okresie sprawozdawczym 88 osób, z czego 70 osób wymagało opieki 
intensywnej. Wszyscy Mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z lekarzem rodzinnym, a osoby chore doraźnie i wymagające 
stałego leczenia były pod jego stałą opieką. Wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów realizowano w Dynowie i w Rzeszowie. 
Całodobową opiekę Mieszkańcom zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Św. Brata Alberta świadcząc usługi 
medyczno-pielęgniarskie, służąc wsparciem i fachową opieką medyczną i pielęgniarską obejmującą bezpośrednią pielęgnację w 
zdrowiu, w sytuacjach ryzyka zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie promocji zdrowego stylu życia, 
zapobiegania chorobom i jej nawrotom, a także radzenia sobie w chorobie.
Opiekę indywidualną nad wszystkimi Mieszkańcami Domu sprawował 34 osobowy Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny, który 
wykonywał swoje zadania zgodnie z ustaloną procedurą w ścisłej współpracy z Mieszkańcami. Zespół dokonał podsumowania 
rocznej pracy na spotkaniu, ocenił dotychczasowe działania opiekuńczo – pielęgnacyjne w zakresie realizacji planu 
indywidualnej opieki, zweryfikował ustalenia w planach krótko i długoterminowych opieki indywidualnej nad poszczególnymi 
Mieszkańcami.
Rehabilitacja obejmowała wszystkich Mieszkańców Domu, za wyjątkiem osób, które nie wyraziły zgody na zabiegi 
rehabilitacyjne. Dzięki rehabilitacji podtrzymywano sprawność fizyczną Mieszkańców i pomagano w łagodzeniu bólu. W całym 
2019 roku wykonano 5880 zabiegów. Dziennie z rehabilitacji korzystało 17 osób, średnio wykonywano od 2 do 3 zabiegów 
jednemu Mieszkańcowi według zleceń przez 10 do 30 dni. Zabiegi były wykonywane w gabinecie rehabilitacji jak i w pokoju 
chorego. W okresie sprawozdawczym skorzystało z zabiegów 35 Mieszkańców, w tym 32 osoby ze stałym zleceniem na zabiegi 
rehabilitacyjne. Zabiegi dostosowane były do schorzeń, możliwości fizycznych poszczególnych osób i wykonywane były na 
podstawie zleceń lekarskich. 
Rehabilitacja obejmowała zabiegi z zakresu:
1. Fizykoterapii (diadynamik, jonoforeza, stymulacja elektryczna, pole magnetyczne, laseroterapia, galwanizacja, interferencja, 
prądy Traberta, TENS).
2. Ciepłolecznictwa (okłady parafinowe, naświetlanie lampami: Solux, Bioptron, kwarcową).
3. Hydroterapii (kąpiele perełkowe z ozonoterapią).
4. Kinezyterapii (UGUL, rowerek, rotory, ćwiczenia bierne, czynne, nauka chodzenia, pionizacja, gimnastyka oddechowa).
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5. Masaże: klasyczny, segmentarny i limfatyczny. 
6. Inhalacje dróg oddechowych.
7. Naświetlanie lampą antydepresyjną.

Terapia zajęciowa w Domu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców. Codziennie uczestniczyły w niej osoby, 
które chętnie tworzyły różne dzieła artystyczne, a także takie, które na zajęcia przychodziły tylko po to, by porozmawiać, 
podziwiać, co inni robią, przebywać wśród rówieśników. Byli też tacy uczestnicy, którzy wykonywali różne działania 
terapeutyczne poza pracownią (w swoich pokojach, w świetlicy, na stołówce i w ogrodzie). Dużą popularnością cieszył się ogród 
z alejkami do spacerowania oraz dużą ilością różnorodnej roślinności, którą Mieszkańcy chętnie oglądali. W lecie zieleń wymaga 
dużego nakładu pracy pielęgnacyjnej i dlatego też niektórzy seniorzy chętnie poświęcają swój wolny czas i siły, by o nią zadbać. 
Główne rodzaje terapii stosowanej w Domu: ergoterapia, arteterapia, estetoterapia, kinezyterapia, socjoterapia, terapia 
relaksacyjna. 
Opieka duszpasterska – działalność duszpasterska w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie prowadzona była 
przez Ks. Kapelana. Działalność ta była realizowana w następujący sposób:
1. Sprawowanie Mszy Św. w kaplicy domowej – odprawiana jest ona codziennie w porze porannej, podczas której rozdawana 
jest Komunia Św. również mieszkańcom przebywającym w pokojach.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu – z okazji I-go Piątku i I-ej Soboty miesiąca. Ponadto w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
– jest to dłuższa czasowo adoracja i przeżywana indywidualnie.
3. Sprawowanie Sakramentu Pokuty – w większości przypadków spowiedź odbywa się raz w miesiącu z okazji pierwszego piątku 
oraz na specjalne życzenie.
4. Głoszenie Słowa Bożego – podczas niedzielnej Mszy Św. oraz podczas codziennych Mszy Św. w Adwencie i w Wielkim Poście.
5. Sprawowanie nabożeństw w ciągu roku – to nabożeństwa Gorzkich Żali w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe w maju, 
nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabożeństwa różańcowe w październiku, nabożeństwa 
wypominkowe w listopadzie. 
6. Udzielenie Wiatyku – w bliskim niebezpieczeństwie śmierci.
7. Indywidualne rozmowy z Mieszkańcami – na ich życzenie, a także okazjonalnie.
8. Dni Skupienia dla pracowników Domu – odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencja. 
Zajęcia kulturalne, spotkania, wyjazdy, imprezy – w 2019 r. Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w organizowanych różnego 
typu uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych. 21 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka Mieszkańców odwiedziły dzieci ze 
szkoły podstawowej w Dynowie, każdy z seniorów otrzymał osobiste życzenia i ręcznie wykonaną lurkę. 23 stycznia młodzież i 
dzieci przedszkolne z Krzywczy przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe oraz wyśpiewali kolędy i pastorałki. 11 lutego w 
Światowym Dniu Chorego odbyła się uroczysta Msza św. z namaszczeniem chorych, po której było wspólne świętowanie przy 
obiedzie. 20 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla Mieszkańców i zaproszonych gości. W dniach 18-22 kwietnia 
Mieszkańcy przeżywali Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. 22 maja gościł w naszym Domu chór mieszany z Jawornika 
Polskiego. 8 czerwca odbyła się pielgrzymka do sanktuarium św. Brata Alberta i błogosławionej Bernardyny w Krakowie. 17 
czerwca wszyscy wspólnie przeżywali uroczystości związane z odpustem św. Brata Alberta i jubileuszem 40-lecia kapłaństwa 
kapelana naszego Domu. 3 lipca  kilkoro Mieszkańców wraz z opiekunem wyjechało do Górna na Dni Kultury Ludowej, czyli 
spotkanie mieszkańców domów pomocy społecznej z województwa podkarpackiego. W sierpniu młodzież uczestnicząca w 
projekcie Miejskiego Ośrodka Kultury „Lato w teatrze” odwiedziła Mieszkańców, by na wspólnym spotkaniu dowiedzieć się o 
historii naszego miasta „Opowieści o Dynowie”. We wrześniu dla Mieszkańców Domu wystąpił męsko-żeński chór seniorów z 
Jawornika Polskiego. W październiku grupa mieszkańców wyjechała do Huciska Jawornickiego na spotkanie integracyjne z 
seniorami z tamtego terenu. Grudzień obfitował w spotkania z młodzieżą z różnych szkół, którzy przybyli z podarunkami 
świątecznymi (kartki z życzeniami, ciastka samodzielnie upieczone, cukierki, ubieranie choinki, świąteczne stroiki). Tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wystawiła Jasełka. 
Kontakty Mieszkańców z rodziną i znajomymi nie są zbyt częste. Rodziny, które zamieszkują w odległych miejscowościach 
kontakty ograniczają do formy korespondencyjnej lub telefonicznej, sporadycznie zdarzają się przyjazdy 3 – 4 razy do roku. 
Kontakty ożywiają się szczególnie w okresie świątecznym. Około 25 Mieszkańców utrzymuje regularne kontakty z rodzinami i 
znajomymi, są często odwiedzani z uwagi na fakt zamieszkania rodziny i znajomych w Dynowie lub okolicy.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta zabezpieczał opiekę pielęgniarską Mieszkańcom Domu Pogodnej 
Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie. W 2019 roku świadczył opiekę długoterminową domową w ramach kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie zawartej umowy. W 2019 r. objętych było 70 osób ocenionych poniżej 40 pkt. w 
skali Barthel, w ciągu roku udzielono 19569 osobodni opieki. Główne czynności wykonywane przez NZOZ to podawanie leków w 
iniekcji podskórnej, domięśniowej, dożylnej, pomiar podstawowych parametrów życiowych, przetaczanie płynów infuzyjnych, 
wykonywanie opatrunków, karmienie osób obłożnie chorych, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, edukacja 
zdrowotna i poradnictwo i inne zawarte w karcie czynności pielęgniarki opieki długoterminowej.

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego - w 2019 roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie wypożyczyło 
nieodpłatnie dla 38 osób sprzęt rehabilitacyjny. Były to łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, kule łokciowe, chodziki i 
balkoniki.
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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)

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

120

1

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 osób 
niepełnosprawnych

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Dynowskie realizując swoje cele statutowe stara 
się pomagać osobom najbardziej 
potrzebującym. Przejawem tego jest 
nieodpłatne wypożyczanie mieszkańcom 
Dynowa i okolic sprzętu rehabilitacyjnego.  Są 
to: łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, 
chodziki, kule łokciowe i pachowe, itp. W 2019 
roku sprzęt rehabilitacyjny z Koła Dynowskiego 
pożyczyło 28 osób. Byli to, jak w latach 
ubiegłych, mieszkańcy Dynowa i okolicznych 
miejscowości, którzy potrzebowali sprzętu 
rehabilitacyjnego na krótki okres czasu, a ze 
względu na sytuację materialną nie było ich stać 
na zakup tego typu sprzętu.

88.99.Z 0,00 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

Druk: NIW-CRSO 4



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

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

Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Dynowskie realizując swoje cele statutowe 
wspomagało osoby najbardziej potrzebujące 
poprzez udzielanie pomocy dobroczynnej 
dzieciom, młodzieży, osobom starszym i 
niepełnosprawnym oraz udzielało wsparcia 
duchowego. Osobom potrzebującym, które 
zgłosiły się do Koła Dynowskiego udzielono 
pomocy w postaci posiłku, noclegu i środków 
czystości. Wsparciem duchowym Towarzystwa 
obejmowani są pracownicy Domu, członkowie i 
sympatycy Koła, którzy poprzez uczestnictwo w 
organizowanych Dniach Skupienia odnajdują 
pomoc i sens pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi i samotnymi. Koło 
wsparło też w 2019 roku akcję charytatywną 
"Podziel się z innymi", której organizatorem była 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie.

88.99.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Dynowskie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej św. Brata Alberta, który świadczy 
usługi pielęgniarskie Mieszkańcom Domu 
Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w 
Dynowie ocenionych powyżej 40 pkt. w skali 
Barthel. Opieka pielęgniarska sprawowana jest 
przez całą dobę, a główne czynności 
wykonywane przez NZOZ to: podawanie leków 
w iniekcji dożylnych, pomiar podstawowych 
parametrów życiowych, przetaczanie płynów 
infuzyjnych, wykonywanie opatrunków, 
edukacja, poradnictwo w zakresie samoopieki w 
życiu z chorobą.

86.90.C 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

Zakładanie i prowadzenie domów 
całodobowego pobytu, schronisk, 
ochronek, noclegowni, kuchni, łaźni i innych 
placówek pomocy bezdomnym i ubogim, 
działalność dobroczynna, profilaktyczna, 
resocjalizacyjna w szczególności: udzielanie 
pomocy medycznej, prowadzenie 
działalności wychowawczo-oświatowej. 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Dynowskie prowadzi Dom Pogodnej 
Starości, który jest domem całodobowego 
pobytu zapewniającym miejsce 
zamieszkania, wyżywienie, pielęgnację, 
pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
pomoc medyczną i pomoc w walce z 
nałogami.

94.99.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Dynowskie prowadzi Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata 
Alberta, który świadczy usługi 
pielęgniarskie Mieszkańcom Domu 
Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w 
Dynowie ocenionych poniżej 40 pkt. w skali 
Barthel w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na podstawie zawartej 
umowy. Główne czynności wykonywane 
przez NZOZ to: podawanie leków i iniekcji 
podskórnej, domięśniowej, w formie 
iniekcji dożylnych, pomiar podstawowych 
parametrów życiowych, przetaczanie 
płynów infuzyjnych, wykonywanie 
opatrunków, karmienie osób obłożnie 
chorych, edukacja, poradnictwo w zakresie 
samoopieki i samoobsługi w życiu z chorobą 
i inne zawarte w karcie czynności 
pielęgniarki opieki długoterminowej.

86.90.C 0,00 zł

3

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

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Dynowskie prowadzi Dom Pogodnej 
Starości im. św. Brata Alberta, który na 
podstawie umowy zawartej z Zarządem 
Powiatu Rzeszowskiego realizuje zadanie z 
zakresu prowadzenia domu pomocy 
społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i 
23 osób przewlekle somatycznie chorych. 
Głównym zakresem działania Domu jest 
świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, 
pielęgnacyjnych, medycznych i 
rehabilitacyjnych oraz wspomagających, 
zgodnie z obowiązującymi standardami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
domów pomocy społecznej.

87.10.Z 2 965,90 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 6



2 965,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 490 532,38 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) 3 078 683,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 385,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 634 109,21 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 443 189,40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 266,37 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 490 532,38 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
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2.4. Z innych źródeł 1 545 918,96 zł

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

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 2 965,90 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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: 3 121 324,29 zł 2 965,90 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

0,00 zł 0,00 zł

2 731 067,82 zł 2 965,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

390 256,47 zł 0,00 zł

1 Zakup żywności do Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie 2 965,90 zł

1 Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta 1 341,20 zł

2 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie 1 624,70 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

1 385,00 zł

25 721,61 zł

7 000,00 zł

5 159,76 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 385,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -96 958,61 zł

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

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)

53 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)

47,79 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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.
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2 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

106 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

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 003 927,96 zł

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

2 003 927,96 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)  

2 966,06 zł

8 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

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 976 903,96 zł

1 732 386,59 zł

- nagrody

- premie

21 190,52 zł

160 975,88 zł

- inne świadczenia 62 350,97 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 27 024,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 003 927,96 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)

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Domu Pogodnej 
Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie wynosi 2 
782,22zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto w NZOZ św. Brata Alberta 
w Dynowie wynosi 4 767,68zł

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej - Domu Pogodnej 
Starości im. św. Brata 
Alberta

Celem zadania jest prowadzenie 
Domu Pogodnej Starości im. św. 
Brata Alberta dla 50 osób w 
podeszłym wieku i 23 osób 
przewlekle somatycznie 
chorych. Świadczenie usług 
bytowych (nocleg, wyżywienie, 
odzież i obuwie, pranie, 
sprzątanie); opiekuńczych w 
podstawowych czynnościach 
życiowych i przy załatwianiu 
spraw osobistych; 
pielęgnacyjnych, medycznych i 
rehabilitacyjnych; 
wspomagających (opieka 
duszpasterska, terapia 
zajęciowa, psychologiczna, 
aktywizacja kontaktów z 
rodziną i środowiskiem).

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego 316 294,00 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

13 007,09 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Jan Aleksander Gerula Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 1

2 Wojewoda Podkarpacki 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie 1

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

2020-10-08
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