
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. KATEDRALNA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-328 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 691743687

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjaswietegojozefa.pl

Strona www www.fundacjaswietegojozefa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02232146000000 6. Numer KRS 0000490522

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

Anna Karpicka Prezes TAK

Danuta Kuriańska Zastępca Prezesa 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

Przemysław Kulesza Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Anna Szymczyk Sekretarz Rady Fundacji TAK

Krystian Charchut Członek Rady Fundacji TAK

Danuta Świderska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-09 1



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja w 2018 roku prowadziła w Oleśnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 miejsce spotkań dla 
samopomocowych grup osób uzależnionych i współuzależnionych oraz punkt konsultacyjny dla osób samotnych, 
uzależnionych, współuzależnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych, 
nieporadnych życiowo. Fundacja udzielała podopiecznym pomocy prawnej, terapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej, rzeczowej. Fundacja w tym miejscu pełniła stałe dyżury w dni robocze. Z pomocy w tym miejscu 
korzystało wiele osób w szczególności z terenu Miasta i Gminy Oleśnica oraz przyległych Gmin.
Fundacja udzielała pomocy w zakresie formalności w szczególności administracyjnych związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem osób objętych pomocą Fundacji, organizowała grupy wsparcia. W roku 2018 r. taką pomocą objęta 
została jedna osoba spoza Oleśnicy. Wolontariusze Fundacji odwiedzali również w przypadku takiej chęci i 
możliwości Fundacji podopiecznych w ich miejscu zamieszkania, by lepiej rozpoznać potrzeby rodziny, spędzić czas 
z podopiecznymi w ich środowisku. Podopieczni objęci opieką wolontariuszy korzystali z pomocy rzeczowej 
polegającej na zakupie opału, leków oraz artykułów żywnościowych i chemicznych w zależności od rozpoznanych 
potrzeb.
Fundacja współuczestniczyła w organizacji paczek świątecznych - żywnościowych dla bezdomnych i samotnych oraz 
organizacji Wigilii wraz z Miastem Oleśnica i Caritas.
Zorganizowała cykl spotkań pt. "Ciasteczko ze Świętym Józefem" - spotkania dla bezdomnych i samotnych z terenu 
Miasta i Gminy Oleśnica, połączone z poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem, samodzielnym wykonywaniem 
kompozycji kwiatowych, jako prezentację możliwości alternatywnego spędzenia czasu.
Fundacja uczestniczyła w organizacji koncertu charytatywnego "Gramy i śpiewamy dla Hani".
W okresie sprawozdawczym, Fundacja Świętego Józefa popularyzowała i organizowała spotkania informujące 
organy samorządowe i osoby zainteresowane o działalności  grup samopomocowych dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych oraz zorganizowała mitting informacyjny Grup Rodzinnych Al-Anon oraz Alateen.

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

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

450

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

prowadzenie miejsca spotkań dla samopomocowych 
grup osób uzależnionych i współuzależnionych, 
prowadzenie punktu konsultacyjnego z dyżurami 
wolontariuszy oraz terapeuty, prawnika psychologa, 
pedagogów, prowadzenie telefonu zaufania. Rozmowa z 
osobami zgłaszającymi się na temat ich problemów 
celem nawiązania relacji międzyludzkich. Organizowanie 
spotkań informujących mieszkańców Miasta Oleśnica 
oraz organy samorządowe o działalności grup 
samopomocowych dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych. Organizowanie spotkań dla osób 
samotnych i bezdomnych, wykluczonych społecznie, by 
wskazać alternatywną możliwość spędzania czasu, dać 
osobom uczestniczącym możliwość nawiązania nowych 
znajomości w bezpiecznym dla nich środowisku.

0,00 zł

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

otoczenie opieką rodzin w trudnej sytuacji życiowej ze 
względu na niepełnosprawność, nieporadność życiową, 
uzależnienie w rodzinie, spotkania w miejscu 
zamieszkania tych osób, jeśli wyraziły taka wolę, pomoc 
rzeczowa, wsparcie psychiczne, pomoc materialna w 
aktywizacji zawodowej. Uczestnictwo w organizacji 
koncertu charytatywnego dla podopiecznego fundacji z 
orzeczeniem o niepełnosprawności, zakup leków, 
specjalistycznej żywności oraz zaopatrzenia 
medycznego.  Pomoc prawna rodzinom, w których 
wystąpiło zjawisko przemocy psychicznej i fizycznej. 
Organizacja cyklu spotkań pt. "Ciasteczko ze Świętym 
Józefem" - spotkania dla bezdomnych i samotnych z 
terenu Miasta i Gminy Oleśnica, połączone z 
poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem, samodzielnym 
wykonywaniem kompozycji kwiatowych, jako 
prezentacja możliwości alternatywnego spędzenia 
czasu. Uczestnictwo w organizacji pogrzebów dla dzieci 
martwo urodzonych oraz pomoc psychologiczna i 
pedagogiczna dla rodzin dotkniętych takim problemem.

0,00 zł

3 działalność charytatywnej rozdawanie ubrań osobom bezdomnym oraz osobom w 
trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zbiórek 
odzieży, sprzętu dla osób w trudnej sytuacji materialnej, 
współorganizowanie paczek żywnościowych dla 
samotnych i bezdomnych, współorganizowanie 
spotkania wigilijnego dla samotnych i bezdomnych. 
organizowanie eventów połączonych z poczęstunkiem, 
rozmową i zabawą dla osób samotnych, wykluczonych 
społecznie i bezdomnych, w tym cyklicznych imprez 
"Ciasteczko ze Świętym Józefem" oraz koncertu 
charytatywnego dla podopiecznego Fundacji.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 62 575,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53 519,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 056,36 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 20 709,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 22 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

prowadzenie miejsca spotkań dla 
samopomocowych grup dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych, punktu konsultacyjnego z 
dyżurami terapeuty, prawnika, psychologa, 
pedagogów, telefonu zaufania. Organizowanie 
spotkań informujących mieszkańców Gminy 
Oleśnica oraz organy samorządowe o działalności 
grup samopomocowych dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych. Organizowanie spotkań dla 
osób samotnych i bezdomnych, mające na celu 
wyprowadzenie osób z ich środowisk, wskazanie 
miejsca do którego zawsze w razie potrzeby mogą 
przyjść, dające możliwość nawiązania nowych 
znajomości, wskazujące alternatywne sposoby 
spędzania czasu bez używek

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 710,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

20 662,62 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 662,62 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 33 913,34 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 - dodatkowo podać 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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

7 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

21 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 520,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 520,00 zł

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

230,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 200,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Sprawozdanie zostało zatwierdzone w dniu ...

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Karpicka, Danuta Kuriańska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

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