
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica REYMONTA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-225 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-329-08-06

Nr faksu 71-329-08-06 E-mail 
stowarzyszenie@ludzieludzio
m.pl

Strona www www.ludzieludziom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93097952100000 6. Numer KRS 0000082040

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

Erazm Humienny Prezes Zarządu TAK

Renata Kwapisz Członek Zarządu TAK

Agnieszka Krasoń 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

Ewa Wysocka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Radosław Szwaja Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Chodzicki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY "LUDZIE LUDZIOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cel główny: pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie 
oraz inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe:
a) adaptacja i readaptacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
b) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem,
c) rozwój alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów poprzez 
propagowanie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej oraz innych, 
polubownych form rozwiązywania sporów i konfliktów,
d) przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa,
e) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
f) kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) organizowanie i prowadzenie placówek dla:
- osób bezdomnych, w szczególności bezdomnych mężczyzn,
- osób opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne,
- osób opuszczające placówki opiekuńcze - wychowawcze,
- osób z zaburzeniami psychicznymi,
- osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem,
- osób starszych - samotnych,
- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób niepełnosprawnych,
b) różnorodne formy wspierania osób lub rodzin, w trudnej sytuacji 
życiowej:
- wspieranie materialne osób i rodzin,
- organizowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego i 
wypoczynku,
- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, resocjalizacyjnych, 
edukacyjnych,
- aktywizacja społeczna i zawodowa,
- organizowanie różnych form działalności na rynku pracy,
- rzecznictwo i ochrona praw osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem,
- pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,
c) różnorodne formy wspierania osób skazanych, pozbawionych wolności, 
osób opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne 
lub członków ich rodzin:
- pomoc postpenitencjarna,
- twórcza resocjalizacja,
- probacja,
- pomoc materialna,
- niwelowanie szkód społecznych spowodowanych izolacją metodą 
dekompresji społecznej,
- organizowanie i prowadzenie wykonywania kary ograniczenia wolności i 
prac społecznie użytecznych,
e) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów, 
warsztatów, praktyk zawodowych i innych form wymiany doświadczeń,
f) prowadzenie badań naukowych w sferach działalności pożytku 
publicznego,
g) opracowywanie i realizowanie programów autorskich,
h) działalność publikacyjną i wydawniczą,
i) współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości oraz jednostkami 
penitencjarnymi i placówkami resocjalizacyjnymi,
j) organizowanie imprez kulturalnych,
k) opracowywanie i realizację programów w partnerstwie publiczno-
prywatnym lub prywatno-prywatnym, w tym międzynarodowym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



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)

700

115

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Adaptacja i readaptacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.
3. Działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych i niedostosowania społecznego.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
5. Organizowanie i prowadzenie placówek dla:
- osób bezdomnych, w szczególności bezdomnych mężczyzn,
- osób opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne,
- osób opuszczające placówki opiekuńcze - wychowawcze,
- osób z zaburzeniami psychicznymi,
- osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem,
- osób starszych - samotnych,
- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- osób niepełnosprawnych,
6. Organizowanie różnorodnych form wspierania osób skazanych, pozbawionych wolności, osób 
opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne lub członków ich rodzin: 
- pomoc postpenitencjarna, 
- twórcza resocjalizacja, 
- probacja, 
- pomoc materialna, 
- niwelowanie szkód społecznych spowodowanych izolacją metodą dekompresji społecznej, 
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy.
9. Organizowanie i prowadzenie wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie 
użytecznych.
10. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, praktyk zawodowych i 
innych form wymiany doświadczeń.
11. Działalność publikacyjna i wydawnicza,
12. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz jednostkami penitencjarnymi i placówkami 
resocjalizacyjnymi.
13. Wykonywanie orzeczeń.
14. Ochrona i promocja zdrowia.
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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

Pozostała pomoc 
społeczna z 
zakwaterowaniem.
Podklasa ta obejmuje 
pomoc społeczną 
zapewniającą 
całodobową opiekę 
dzieciom oraz osobom 
o ograniczonej 
zdolności radzenia 
sobie samemu, w której 
opieka medyczna, 
edukacja i działalność 
rehabilitacyjna 
odgrywają rolę 
marginesową, 
realizowaną przez 
instytucje administracji 
publicznej, organizacje 
prywatne lub społeczne 
w takich placówkach, 
jak:
- domy dziecka,
- pogotowia 
opiekuńcze,
- specjalne ośrodki 
wychowawcze,
- rodziny zastępcze,
- domy dla 
bezdomnych,
- domy dla samotnych 
matek z dziećmi,
- ośrodki pomocy dla 
osób z problemami 
socjalnymi lub 
osobistymi,
- ogniska wychowawcze

87.90.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
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji 
niezwiązanych 
bezpośrednio z partią 
polityczną, 
wspierających 
inicjatywy społeczne 
poprzez edukację, 
wpływy polityczne, 
gromadzenie funduszy 
itp., takich jak:
   - organizacje 
wspierające inicjatywy 
mieszkańców lub ruchy 
protestacyjne,
   - organizacje 
ekologiczne i działające 
w celu ochrony 
środowiska,
   - organizacje 
wspierające działalność 
stowarzyszeń 
regionalnych i 
edukacyjnych, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane,
   - organizacje mające 
na celu ochronę i 
poprawę sytuacji 
pewnych grup 
specjalnych, np. grup 
etnicznych i 
mniejszościowych.
Podklasa ta nie 
obejmuje:
- działalności 
charytatywnej 
związanej ze 
zbieraniem funduszy na 
działalność społeczną, 
sklasyfikowanej w 
8899Z,
- działalności 
profesjonalnych grup i 
organizacji 
artystycznych, 
sklasyfikowanej w 
odpowiednich 
podklasach grupy 900.

94.99.Z

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
Podklasa ta obejmuje 
działalność poradni, 
schronisk, pomoc 

88.99.Z
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specjalną i pozostałą 
pomoc społeczną bez 
zakwaterowania 
świadczoną osobom i 
rodzinom w ich domach 
lub poza nimi, 
realizowaną przez 
instytucje administracji 
publicznej, organizacje 
niosące pomoc ofiarom 
katastrof, organizacje o 
zasięgu ogólnopolskim 
lub lokalnym oraz przez 
specjalistów 
udzielających porad, 
m.in. poprzez:
- działalność 
prewencyjną przeciwko 
przemocy wobec dzieci 
oraz inną działalność 
tego rodzaju,
- konsultacje i 
doradztwo związane z 
planowaniem 
budżetów domowych, 
działalność poradni 
małżeńskich i 
rodzinnych, 
poradnictwo w zakresie 
zaciągania kredytów i 
spłacania długów,
- działalność społeczną 
lokalną i sąsiedzką,
- działalność polegającą 
na niesieniu pomocy 
ofiarom klęsk 
żywiołowych, katastrof, 
uchodźcom, 
imigrantom itp., 
włączając działalność 
tymczasowych i 
długotrwałych 
schronisk dla tych osób,
- działalność związaną z 
przystosowaniem 
zawodowym osób 
bezrobotnych, w 
działalności tego typu 
czynnik edukacyjny 
powinien występować 
w ograniczonym 
zakresie,
- działalność polegającą 
na określeniu, czy 
ubiegający się o 
wsparcie spełniają 
warunki potrzebne do 
przyznania pomocy 
finansowej lub 
rzeczowej,
- placówki dzienne dla 
osób bezdomnych oraz 
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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. 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

 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

Pozostała pomoc 
społeczna z 
zakwaterowaniem
Podklasa ta obejmuje 
pomoc społeczną 
zapewniającą 
całodobową opiekę 
dzieciom oraz osobom 
o ograniczonej 
zdolności radzenia 
sobie samemu, w której 
opieka medyczna, 
edukacja i działalność 
rehabilitacyjna 
odgrywają rolę 
marginesową, 
realizowaną przez 
instytucje administracji 
publicznej, organizacje 
prywatne lub społeczne 
w takich placówkach, 
jak:
- domy dziecka,
- pogotowia 
opiekuńcze,
- specjalne ośrodki 
wychowawcze,
- rodziny zastępcze,
- domy dla 
bezdomnych,
- domy dla samotnych 
matek z dziećmi,
- ośrodki pomocy dla 
osób z problemami 
socjalnymi lub 
osobistymi,
- ogniska wychowawcze

97.90.Z

innych osób 
potrzebujących 
pomocy.
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji 
niezwiązanych 
bezpośrednio z partią 
polityczną, 
wspierających 
inicjatywy społeczne 
poprzez edukację, 
wpływy polityczne, 
gromadzenie funduszy 
itp., takich jak:
   - organizacje 
wspierające inicjatywy 
mieszkańców lub ruchy 
protestacyjne,
   - organizacje 
ekologiczne i działające 
w celu ochrony 
środowiska,
   - organizacje 
wspierające działalność 
stowarzyszeń 
regionalnych i 
edukacyjnych, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane,
   - organizacje mające 
na celu ochronę i 
poprawę sytuacji 
pewnych grup 
specjalnych, np. grup 
etnicznych i 
mniejszościowych.
Podklasa ta nie 
obejmuje:
- działalności 
charytatywnej 
związanej ze 
zbieraniem funduszy na 
działalność społeczną, 
sklasyfikowanej w 
8899Z,
- działalności 
profesjonalnych grup i 
organizacji 
artystycznych, 
sklasyfikowanej w 
odpowiednich 
podklasach grupy 900.

94.99.Z

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje 
działalność poradni, 
schronisk, pomoc 

88.99.Z
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specjalną i pozostałą 
pomoc społeczną bez 
zakwaterowania 
świadczoną osobom i 
rodzinom w ich domach 
lub poza nimi, 
realizowaną przez 
instytucje administracji 
publicznej, organizacje 
niosące pomoc ofiarom 
katastrof, organizacje o 
zasięgu ogólnopolskim 
lub lokalnym oraz przez 
specjalistów 
udzielających porad, 
m.in. poprzez:
- działalność 
prewencyjną przeciwko 
przemocy wobec dzieci 
oraz inną działalność 
tego rodzaju,
- konsultacje i 
doradztwo związane z 
planowaniem 
budżetów domowych, 
działalność poradni 
małżeńskich i 
rodzinnych, 
poradnictwo w zakresie 
zaciągania kredytów i 
spłacania długów,
- działalność społeczną 
lokalną i sąsiedzką,
- działalność polegającą 
na niesieniu pomocy 
ofiarom klęsk 
żywiołowych, katastrof, 
uchodźcom, 
imigrantom itp., 
włączając działalność 
tymczasowych i 
długotrwałych 
schronisk dla tych osób,
- działalność związaną z 
przystosowaniem 
zawodowym osób 
bezrobotnych, w 
działalności tego typu 
czynnik edukacyjny 
powinien występować 
w ograniczonym 
zakresie,
- działalność polegającą 
na określeniu, czy 
ubiegający się o 
wsparcie spełniają 
warunki potrzebne do 
przyznania pomocy 
finansowej lub 
rzeczowej,
- placówki dzienne dla 
osób bezdomnych oraz 
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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) 865,646.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 844,046.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21,600.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

255,219.16 zł

110,000.00 zł

303,000.00 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

innych osób 
potrzebujących 
pomocy.

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 3,359.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 668,219.16 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 153,257.08 zł

2,600.00 zł

34,677.21 zł

115,979.87 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 40,811.06 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)

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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,359.30 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: 922,587.66 zł 3,359.30 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

752,885.59 zł 0.00 zł

169,702.07 zł 3,359.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności 3,359.30 zł

1 Podatnicy nie wskazali celów szczegółowych - środki zostały przeznaczone na działalność 
statutową

3,359.30 zł

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

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 91,161.01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -148,102.07 zł

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

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)

7.0 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)

4.0 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

3,850.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 osób fizycznych
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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 192,998.01 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

190,459.75 zł

190,459.75 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,538.26 zł

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

0.00 zł

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)

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

14.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

8.00 osób
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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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)

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
(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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

2,478.90 zł

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

0.00 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

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

5,968.17 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

1 „PROWADZENIE 
SCHRONIENIA NA TERENIE 
WROCŁAWIA DLA 22 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN – 
"W drodze powrotnej…"

Zapewnienie schronienia 22 
dorosłym mężczyznom 
opuszczającym jednostki 
penitencjarne, placówki, 
placówki opiekuńczo-
wychwawcze oraz 
resocjalizacyjne

Gmina Wrocław 120,000.00 zł

2 Organizacja i nadzór nad 
wykonywaniem prac na cele 
społeczne oraz pracy 
społecznie użytecznej – 
PROGRAM PRAC 
SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 
"PER SALDO”

Organizowanie niezbędnych 
warunków umożliwiających 
wykonanie kary ograniczenia 
wolności w postaci nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele 
społeczne oraz prac społecznie 
użytecznych

Gmina Wrocław 183,000.00 zł

3 Wychodzenie wciąga - 
program pozytywnych zmian 
dla osób opuszczających 
jednostki penitencjarne

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa metodą dekompresji 
społecznej 130 mężczyzn 
opuszczających jednostki 
penitencjarne w województwie 
dolnośląskim w okresie 
01.10.2012 r. - 31.05.2015

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 255,219.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 „Społeczna readaptacja osób 
opuszczających zakłady 
karne i areszty śledcze 
metodą dekompresji 
społecznej”

Zapewnienie pomocy 
postpenitencjarnej w 
placówkach prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Pomocy 
„Ludzie Ludziom” osobom 
bezdomnym zwolnionym z 
zakładów karnych i aresztów 
śledczych

Ministerstwo Sprawiedliwości 40,000.00 zł

2 „Program wspierający 
powrót osób bezdomnych 
do społeczności” Edycja 
2014

Cel Nr 1: „Podniesienie 
efektywności systemu usług 
interwencyjnych dla osób 
bezdomnych”

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

70,000.00 zł
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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

Erazm Humienny - Prezes 
Zarządu

30.06.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 1
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