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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PORAJ

Powiat MYSZKOWSKI

Ulica UL. JASNA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość PORAJ Kod pocztowy 42-360 Poczta PORAJ Nr telefonu 343145018

Nr faksu 343145316 E-mail biuro@dpsporajalbertynki.pl Strona www www.dpsporaj.albertynki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-12-30

2014-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000344400030 6. Numer KRS 0000535865

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

Ewa Cegielska Dyrektor Domu 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

Aleksandra Laskowska Przewodnicząca TAK

Magdalena Czyżykiewicz Członek TAK

Danuta Szutka Członek TAK

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. BRATA ALBERTA PROWADZONY PRZEZ 
ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z & 2 ust.3 Statutu DPS:
3. Celami szczegółowymi są:
3.1. Indywidualizacja – dostosowywanie metod i środków opieki oraz 
terapii do
indywidualnych potrzeb, umiejętności, zdolności mieszkanek
a) Samorealizacja poprzez stałe dąŜenie do pełnego rozwinięcia 
wrodzonych zdolności
b) poszanowanie intymności i godności
c) usamodzielnianie
3.2. Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych
a) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z bliskimi
b) budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem 
(wzmacnianie
więzi pomiędzy mieszkankami, wzmacnianie więzi na płaszczyźnie 
personel –
mieszkanki)
c) integracja ze społecznością lokalną
3.3. Zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej
a) umoŜliwienie realizacji potrzeb duchowych, między innymi poprzez 
moŜliwość
codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, naboŜeństwach, katechezie, 
wspólnych
modlitwach
b) nawiązywanie kontaktu ze światem kultury i sztuki poprzez 
umoŜliwienie korzystania
z dóbr kulturalnych – kino, teatr, filharmonia, galerie, muzea, wernisaŜe
c) organizowanie i wyjazdy na imprezy okolicznościowe.
3.4. PodwyŜszanie jakości świadczonych usług w zakresie profesjonalnej 
opieki.
3.5. UmoŜliwienie i organizowanie pomocy w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych ( t.j.
lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacji leczniczej).
3.6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu 
w celu
udzielania optymalnej pomocy mieszkankom:
a) Szkolenia wewnętrzne w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
b) Profesjonalne wsparcie dla pracowników pierwszego kontaktu
c) Szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy
d) Spotkania integracyjne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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DPS realizuje cele statutowe w następujących obszarach odpłatnej 
działalności pożytku publicznego:
 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM 
WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
-  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 
ZAPEWNIAJACA OPIEKE
PIELEGNIARSKA
-  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.Nieodpłatna działalnosc statutowa 
- POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM 
WIEKU I
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
-  DZIAŁALNOSC FIZJOTERAPEUTYCZNA
-  POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE 
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
-  POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJEC 
SPORTOWYCH I
REKREACYJNYCH
- POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
- POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE
- DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEN 
ARTYSTYCZNYCH,
-  DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEN 
ARTYSTYCZNYCH
-  DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I 
KONGRESÓW
-  DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z PROJEKCJA FILMÓW
-  DZIAŁALNOSC OBIEKTÓW SŁUZACYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
-  POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM
-  POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
-  DZIAŁALNOSC ORGANIZACJI RELIGIJNYCH.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Krakowska (ZSAPU), zgodnie ze statutem podejmuje posługę 
prowadząc placówki: przytuliska dla bezdomnych i uzależnionych, domy opieki dla osób starszych, domy pomocy społecznej dla 
dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością, domy samotnej matki, hospicja, kuchnie dla ubogich. ZSAPU spośród wielu celów i 
podejmowanych zadań realizuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadząc Dom Pomocy 
Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta w Poraju. W czasie wojny dom służył za mieszkanie dla wojsk niemieckich. Po 
ustąpieniu wojsk Dom doszczętnie zdewastowano i ograbiono. Siostry Albertynki podjęły posługę w Poraju 2 sierpnia 1945 r. 
opiekując się osobami starszymi i sierotami. Niezbędnego remontu i wyposażenia w najkonieczniejsze sprzęty dokonano z 
pomocą Towarzystwa Dobroczynności i Opieki Społecznej miasta Częstochowy oraz gminy Poraj. W dniu 22 października 1945 
r. do Domu przeniesiono pensjonariuszki ze likwidowanego tymczasowego Domu Opieki dla Dorosłych w Żarkach. W 1950 r. w 
związku z likwidacją własności kościelnych, Dom przeszedł pod zarząd Zrzeszenia Katolików Caritas, z oddziałem wojewódzkim 
w Katowicach. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na miejsce w Domu, w 1953 r. podjęto decyzję o jego 
rozbudowie.
Dobudowano kuchnię, pralnię, zaplecza oraz mieszkania dla podopiecznych. W 1956 r. Zarząd Główny Caritas przysłał decyzję o 
zmianie charakteru Domu, przeznaczając go dla osób upośledzonych umysłowo. Dalszą rozbudowę budynku rozpoczęto w 1982
 r. Dobudowano wówczas dwa skrzydła, co dało możliwość zwiększenia liczby mieszkanek do 110. W 1985 r. zatrudniono 
pierwszego instruktora terapii zajęciowej, co zapoczątkowało w późniejszym czasie zorganizowanie innych terapii dla 
mieszkanek. W czerwcu 1990 r. z przyczyn politycznych rozwiązane zostało Zrzeszenie Katolików Caritas. Majątek Domu 
przekazano do użytku Zgromadzeniu Sióstr Albertynek na czas nieograniczony dla celów charytatywnych. W dniu 19 lipca 1990 
r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek na 
prowadzenie placówki. Odtąd Dom funkcjonuje pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Od 1 stycznia 2009 r. Dom działa na postawie umowy zawartej pomiędzy 
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Prowincja Krakowska a Starostwem Powiatowym w Myszkowie. Zgodnie z obowiązującym 
statutem, DPS jest placówką o zasięgu ponadlokalnym dla 100 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Do realizacji 
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zleconego zadania Dom zatrudnia 65 pracowników. Zakres i poziom świadczonych przez Dom usług koncentruje się na 
zapewnieniu Mieszkankom wolności intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich stopnia fizycznej i 
psychicznej sprawności. „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej” to misja organizacji, która przyświeca 
nam w codziennym funkcjonowaniu. Wypełniamy ją poprzez realizację zawartych w statucie celów: indywidualizacja, 
dostosowanie metod i środków opieki i terapii do potrzeb Mieszkanek, samorealizacja i usamodzielnianie, budowanie i 
wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych, integracja ze społecznością lokalną, zwiększanie świadomości religijnej i 
kulturalnej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podwyższanie jakości świadczonych usług z zakresie profesjonalnej 
opieki, stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu poprzez: szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu 
Terapeutyczno – Opiekuńczego, szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy. Mieszkanki mogą 
korzystać z różnych form aktywizacji poprzez udział w wybranej formie
terapii. Terapia kulturalno – oświatowa w skład tej terapii wchodzą zajęcia manualne, zajęcia muzyczne i teatralne. W ramach 
terapii mieszkanki biorą udział w rozmaitych przedstawieniach, uroczystościach i nabożeństwach organizowanych na terenie 
Domu, jak i poza nim. Prezentują także swoje umiejętności na festiwalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto biorą udział w wyjazdach do kina, teatru i w plener. Od 1993 r. istnieje w naszym Domu zespół artystyczny Radość. 
Terapia plastyczna wpływa na podniesienie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą 
środków wyrazu plastycznego, umiejętnego odbioru sztuki przez Mieszkanki. Wykonane prace niejednokrotnie otrzymują 
najwyższe wyróżnienia w różnego rodzaju konkursach. Są prezentowane na wystawach, w galeriach, na kiermaszach. Terapia 
rewalidacyjna - głównym celem zajęć pedagogicznych jest podjecie działań mających na celu ponowne przystosowanie 
mieszkanek do życia i poprawnego funkcjonowania w społeczności. Podstawowymi elementami procesu rewalidacji jest 
kompensacja, korektura i usprawnianie. W zakres tej pracy wchodzi terapia indywidualna (infoterapia) i grupowa – elementy 
programów specjalistycznych. Najważniejszym zadaniem terapii jest usprawnianie procesów poznawczych u podopiecznych. 
Ergoterapia - polegająca na włączeniu mieszkanek w
rozmaite prace na terenie Domu. Ergoterapia jest jedną z najstarszych metod oddziaływania na stan psychiczny i poziom 
dostosowania społecznego człowieka. Niektóre mieszkanki rzadko uczestniczą w wymienionych wcześniej zajęciach 
terapeutycznych. Ta forma aktywności daje im satysfakcję, rozwija poczucie przydatności i sprawczości oraz pozwala na 
samorealizację. Terapia zajęciowa - wykonywane są tu prace z dziewiarstwa ręcznego na drutach, szydełku, wyszywane ręcznie, 
ściegiem krzyżykowym,w tym różnego rodzaju aplikacje, ogrody wiszące i kosze. Prace wykonywane podczas zajęć terapii, 
wysyłane są na różnego rodzaju wystawy. Zajęcia te przede wszystkim rozwijają zdolności manualne mieszkanek, działają 
uspokajająco, uczą współżycia w grupie. Terapia psychologiczna której celem jest uruchamianie procesu zmian w 
funkcjonowaniu psychofizycznym mieszkanek, uwrażliwianie na potrzeby własne i innych, kształcenie zachowań asertywnych. 
Kompleks rehabilitacyjny stanowi: fizykoterapia oparta na oddziaływaniu prądem na jednostkę chorobową, kinezyterapia 
służąca
poprawieniu sprawności psychoruchowej mieszkanek, hydroterapia lecząca schorzenia reumatyczne, osteoporozę, bóle 
mięśniowe oraz sprzyja rekonwalescencji i relaksacji. Wolontariat w naszym Domu istnieje od 2006 r. pod hasłem Ty dla mnie - 
ja dla Ciebie. Przewodnią ideą tego programu jest integracja mieszkanek naszego Domu ze społecznością lokalną. 
Wolontariusze uczą się nawiązywać kontakt z osobami z niepełnosprawnością, uczestniczą w szeregu specjalistycznych szkoleń 
przygotowawczych. Głównym zadaniem wolontariusza jest zaspokojenie potrzeby bycia najważniejszą tu i teraz 
charakterystycznej dla osób przebywających w placówkach. Wolontariusze wychodzą na spacery, pomagają w prowadzeniu 
korespondencji pań, biorą udział w zabawach, grach edukacyjnych, wycieczkach, pielgrzymkach. Do tej pory 
współpracowaliśmy z około 70 wolontariuszami, w 2007 r. gościliśmy przez tydzień grupę wolontariuszek z Hiszpanii. Aktualnie 
współpracujemy z dwudziestoma wolontariuszami. W 2013 r. otrzymaliśmy Certyfikat Organizacja przyjazna Wolontariuszom 
wyróżnienie nadane przez Ogólnopolskie Centrum Wolontariatu. Dbamy o rozwój kompetencji zawodowych kadry 
pracowniczej, systematycznie uczestniczymy w szkoleniach specjalistycznych. Otrzymaliśmy dotację z Programu FIO na 
szkolenia dla pracowników i wolontariuszy DPS, pt. Uczę się by
fachowo pomagać Projekt realizowany w latach 2009/2010, w ramach którego odbyły się cztery szkolenia i audyt w DPS z 
przygotowaniem audytorów wewnętrznych. Certyfikat Opieka bez agresji uzyskaliśmy w październiku 2009 r. Zdobyliśmy 
wówczas wiedzę na temat zapobiegania aktom przemocy i agresji w pracy z mieszkańcem z niepełnosprawnością. Do 
uczestnictwa w szkoleniu uprawniało nas członkostwo w Partnerstwie Opieka bez agresji, do którego należymy od 2008 r. 
Certyfikat uzyskaliśmy jako dwunasta
placówka w Polsce spośród czterdziestu czterech. Nasz Dom wziął udział w półrocznym projekcie Potencjometr Projekt został 
zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w 
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Nasza placówka otrzymała certyfikat Jakości Pracy za opracowanie i 
wdrażanie strategii rozwoju oraz standardów jakości pracy. W ramach szeroko pojętej aktywizacji staramy się aby Mieszkanki 
Domu brały udział w życiu społeczno – kulturalnym. Panie wyjeżdżają na wczasy wypoczynkowe, turnusy rehabilitacyjne, 
wycieczki krajoznawcze. Korzystają z dóbr kultury, bywają w kinie, teatrze, chodzą na koncerty, spotkania ze słynnymi ludźmi. 
Rokrocznie biorą udział w przeglądach twórczości dla osób niepełnosprawnych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych, 
plenerach malarskich, pieszych pielgrzymkach, piknikach, rajdach pieszych. Trzy lata temu realizowaliśmy roczny projekt dla 
Mieszkanek pt. „Spotkanie z historią – Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości” 
Przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, min: z wizyty 23 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu „Parasol”, spotkania Mieszkanek 
DPS z członkami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
wyjazdu na 2-dniową wycieczkę do Warszawy. W 2020 roku organizacja zrealizowała  projekt pt. Nasz Dom wczoraj i dziś - 
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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)

nie dotyczy

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

100

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Jubileusz 75 lecia Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta w Poraju. Zakończony też został dwuletni 
projekt rozwojowy  "Likwidujemy bariery - Rozwijamy skrzydła" z Programu Inicjatyw obywatelskich realizowany we współpracy 
z NIW-CRSO związany z pozostałą rozbudową Domu i na wyposażenie sali szkoleniowej.  Placówka otrzymała również dotację 
PFRON w kwocie 4.000,00 na organizację Jubileuszu 75- lecia Domu pomocy oraz darowizny pieniężne o łącznej kwocie 
27.176,80 zł. W tym roku nasza placówka skorzystała także ze znacznego wsparcia finansowego ze strony Samorządu 
Województwa Śląskiego przy udziale Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z epidemią Covid-19: wzięła udział w projekcie „Śląskie Pomaga” 155.000,00zł  i w 
postaci grantu „Śląskie Kadry” na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej: 318.480,48zł. 
Współpracujemy z DPS z Częstochowy, Myszkowa, Zawiercia, Lelowa. W środowisku lokalnym  współpracujemy z Szkołą 
Podstawową, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Parafią,organizacjami zrzeszającymi aktywnych seniorów. W 
ramach działalności wolontarystycznej współpracujemy z Centrum Wolontariatu w Częstochowie i Katowicach. W roku 
sprawozdawczym działalność zewnętrzna była ograniczona ze względu na pandemię. Ograniczone były wyjścia mieszkanek, 
odwiedziny. DPS dotkniety był  koronariwusem w miesiącu paździeniku. Dzięki ofiarności personelu trudna sytuacja dość szybko 
była opanowana.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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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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) 6 475 589,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 124 461,70 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 272 890,91 zł

e) pozostałe przychody 78 236,40 zł

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

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

Prowadzenie Domu pomocy Społecznej dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Dom świadczy usługi 
opiekuńcze, bytowe, wspomagające i 
edukacyjne. Celem świadczenia usług 
opiekuńczych jest zapewnienie pomocy 
mieszkańcom placówki w podstawowych 
czynnościach, takich jak zakup odzieży i 
obuwia, pomoc w ubieraniu się i 
spożywaniu posiłków. Sposób świadczenia 
usług powinien uwzględniać stan zdrowia, 
sprawność fizyczną i intelektualną oraz 
indywidualne potrzeby i możliwości osoby 
przebywającej w placówce a także prawa 
człowieka, w tym w szczególności prawo do 
godności, wolności, intymności i poczucia 
bezpieczeństwa.

87.30.Z 18 279,40 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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18 279,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 383 528,85 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 351 127,31 zł

2.4. Z innych źródeł 1 722 653,45 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 18 279,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 279,40 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

1 Kwota została przeznaczona na zorganizowanie zamkniętych imprez wewnętrznych (z powodu 
pandemii CoVid-19 i ograniczeń z nią związanych): impreza z okazji święta Patrona Domu św. 
Brata Alberta w czerwcu 2020 r. oraz z okazji święta Błogosławionej Bernardyny we wrześniu 2020 
r. Jak również częściowo sfinansowano wewnętrzną uroczystość z okazji Jubileuszu 75-lecia Domu 
Pomocy Społecznej i imprezę Andrzejkową oraz działalność terapii zajęciowej Mieszkanek.

18 279,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 970 761,00 zł

1 412 767,85 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

0,00 zł

1 351 127,31 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -738 273,45 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 946 521,41 zł 18 279,40 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

5 862 735,15 zł 18 279,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 083 786,26 zł 0,00 zł

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

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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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)

69 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)

61,15 etatów

8 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)

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

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 3 158 804,30 zł

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

3 158 804,30 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)

7 292,83 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)  

3 720,66 zł

0 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)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

20 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 030 331,30 zł

1 888 183,88 zł

- nagrody

- premie

56 700,00 zł

412 456,64 zł

- inne świadczenia 672 990,78 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128 473,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 158 804,30 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

8 569,00 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)

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)

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)

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

1 Realizacja zadania 
publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, 
polegająca na prowadzeniu 
Domu pomocy Społecznej o 
zasięgu ponadgminnym dla 
kobiet niepełnosprawnych 
intelektualnie.

Świadczenie usług bytowych, 
opiekuńczych, wspomagających 
i edukacyjnych na poziomie 
obowiązującego standardu, w 
zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców Domu na 100 
osób.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie 1 970 761,00 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

14 445,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

W bieżącym roku Dom realizował w dalszym ciągu dwuletni projekt rozwojowy z Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich  „Likwidujemy bariery – rozwijamy skrzydła”. W roku 2020 do wykorzystania było 65.512,79 - w tym 
na inwestycje związane z rozbudową 42.231,79 (prace wykończeniowe łącznika między już istniejącym budynkiem A 
i nowo wybudowanym budynkiem B),  pozostałe – na częściowe wyposażenie sali dla wolontariuszy, zakup sprzętu 
do projekcji filmowej  oraz szkolenie dla personelu i wolontariuszy i warsztaty dla mieszkanek. Dotacja PFRON w 
kwocie 4.000,00 wykorzystana została na organizację Jubileuszu 75-lecia Domu. 
W roku sprawozdawczym Dom otrzymał również dotację z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na 
zniszczony przez wichurę sprzęt ogrodowy w kwocie 7.459,50.
W związku z sytuacją pandemii DPS wnioskował o dotację ze środków unijnych w ramach dwóch programów Śląskie 
Pomaga i Śląskie Kadry za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Ogółem 
393790,03 – przeznaczone na zatrudnienie 2 osób, dodatki dla pracowników w związku ze zwiększoną ilością pracy 
i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2  (przez okres 4 miesięcy) oraz zakup środków 
ochronnych i dezynfekcyjnych, sprzętu i wyposażenia izolatek.

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 Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Rodzinny i Nieletnich 1

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

1 Realizacja zadania 
publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, 
polegająca na prowadzeniu 
Domu pomocy Społecznej o 
zasięgu ponadgminnym dla 
kobiet niepełnosprawnych 
intelektualnie.

Świadczenie usług bytowych, 
opiekuńczych, wspomagających 
i edukacyjnych na poziomie 
obowiązującego standardu, w 
zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców Domu na 100 
osób.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie 1 970 761,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Szwej Data wypełnienia sprawozdania
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