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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica ŚWIĘTOJAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-113 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 796 29 10 91

Nr faksu E-mail fundacja@zakonmaltanski.pl Strona www www.fundacjakawalerowmaltanskich.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-31

2005-04-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63964472500000 6. Numer KRS 0000207523

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

Andrzej Baehr Dyrektor Zarządu TAK

Stanisław Górski Członek Zarządu − 
Wicedyrektor

TAK

Jan Baehr Członek Zarządu TAK

Paweł Koczewski Członek Zarządu TAK

Łukasz Ferchmin 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

Tomasz Zdziebkowski Członek Rady TAK

Maciej Koszutski Członek Rady TAK

Jerzy Donimirski Członek Rady TAK

Stanisław Rybicki Członek Rady TAK

Kazimierz Jeleński Członek Rady TAK

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH "POMOC MALTAŃSKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze 
humanitarnym na rzecz ogółu społeczności. Celem Fundacji jest
niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem 
oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko−Katolickiemu oraz 
instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Przedmiotem działalności Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej 
działalności w następujących dziedzinach:
- w zakresie ochrony zdrowia:
• działalność szpitali,
• praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna,
• pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, z wyłączeniem 
działalności paramedycznej,

− w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
• prowadzenie placówek różnego typu,
• usług poradnictwa,
• doradztwa zawodowego,
• szkolenia,
• działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw 
społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
• prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
• działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych,

− w zakresie opieki wychowawczej i społecznej:
• pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
• pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.

- w zakresie edukacji:
• wychowanie przedszkolne,
• pozaszkolne formy edukacji, w tym w szczególności:
        * pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
        * nauka języków obcych,
        * pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane,
• działalność wspomagająca edukację,

− w zakresie działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką:
• działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• artystyczna i literacka działalność twórcza,
• działalność obiektów kulturalnych,

− działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, w tym w szczególności 
działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej,

− działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
historycznych,

− ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Zapewnienie funkcjonowania:
− Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie
− Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poznaniu
-       Maltańskich Gabinetów Specjalistycznych

prowadzenie:
− Świetlicy Opiekuńczo − Wychowawczej − „Oratorium Maltańskie”
− Maltańskiego Ośrodka Geriatryczno − Gerontologicznego

oraz wsparcie:
− organizacji Opłatka Maltańskiego
− organizacji Maltańskiego Koncertu Charytatywnego

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie jest placówką dziennego pobytu dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi 
(przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie). Działa na zasadach środowiskowego domu 
samopomocy. Dysponuje 25. miejscami. W 2019 roku ze wsparcia Domu korzystali  mieszkańcy gmin: Puszczykowo, Mosina i 
Luboń.  Były  to osoby w przedziale wiekowym: 25 – 59 lat. Grupa była bardzo zróżnicowana pod względem rodzaju zaburzenia 
oraz stopnia niepełnosprawności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu są placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
W Warsztatach uczestniczy 50. podopiecznych w wieku od 23 - 65 lat.
Większość z nich posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
odbywa się w grupach 5 - osobowych w pracowniach terapeutycznych w dwóch lokalizacjach:
- Przy ulicy Miastkowskiej: 
Plastycznej
Umiejętności Społecznych x2 
Rękodzieła Artystycznego x2 
Gospodarstwa Domowego
− Przy ulicy Świętojańskiej: 
Plastycznej
Umiejętności Społecznych
Rękodzieła Artystycznego 
Gospodarstwa Domowego.

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne prowadzą charytatywną działalność medyczną skierowaną do osób chorych i 
potrzebujących, głównie ubogich oraz nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W ramach działalności w Maltańskich 
Gabinetach Specjalistycznych w roku 2019 porad udzielali specjaliści z zakresu ortopedii, chorób wewnętrznych, (pulmonologii, 
endokrynologii, kardiologii), ginekologii oraz psychiatrii. Przeprowadzane były również badania diagnostyczne z zakresu 
densytometrii.

Świetlica Opiekuńczo − Wychowawcza "Oratorium Maltańskie" funkcjonowała od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w Maltańskim 
Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1 w Poznaniu. Jej działalność finansowana była ze środków Miasta 
Poznań oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Zapisani wychowankowie (dzieci w wieku 6-15 lat) 
przez trzy dni w tygodniu mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do zajęć szkolnych oraz zorganizowany 
czas w formie zabaw i różnorodnych zajęć.

Maltański Ośrodek Geriatryczno − Gerontologiczny − zadanie było realizowane w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” w 
Poznaniu, przy ul. Świętojańskiej 1 od 14 stycznia do 31 grudnia 2019 r.. Głównym celem działalności Ośrodka jest udzielanie 
wsparcia medycznego i psychospołecznego osobom starszym, przeciwdziałanie samotności, poszerzanie wiedzy z różnych 
dziedzin, odkrywanie i rozwijanie pasji oraz rehabilitacja ruchowa.

Opłatek Maltański to świąteczne spotkania przy opłatku, na które zaproszone zostają m.in. wielodzietne, ubogie rodziny, osoby 
samotne, w trudnej sytuacji życiowej, chore i niepełnosprawne.

Dnia 15 listopada 2019 r. we współpracy ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Filharmonią Poznańską 
zorganizowano po raz jedenasty Maltański Koncert Charytatywny, który, podobnie jak poprzednie edycje koncertu, cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem sponsorów jak i mieszkańców Poznania. Dochód z koncertu został przekazany na maltańskie 
projekty medyczne.
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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

2503

2

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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

ochrona i promocja zdrowia - praktyka lekarska 
specjalistyczna-Prowadzenie Maltańskich 
Gabinetów Specjalistycznych zajmujących się
charytatywną działalnością medyczną 
skierowaną do osób chorych i potrzebujących, 
głównie ubogich oraz nieobjętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym.
W ramach działalności w Maltańskich 
Gabinetach Specjalistycznych w roku 2019 porad 
udzielali specjaliści z zakresu ortopedii, chorób 
wewnętrznych, (pulmonologii, endokrynologii, 
reumatologii, kardiologii), ginekologii, psychiatrii 
oraz rehabilitacji. Przeprowadzane były również 
badania diagnostyczne z zakresu densytometrii.

86.22.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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych −
pomoc społeczna bez zakwaterowania dla
osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych. Działalność realizowana 
poprzez funkcjonowanie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, które są placówką pobytu dziennego 
dla 50. podopiecznych w wieku od 23 - 65 lat. 
Prowadzenie Domu Pomocy Maltańskiej, który 
jest placówką dziennego pobytu dla dorosłych 
osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle 
psychicznie chorych lub niepełnosprawnych 
intelektualnie) działająca na zasadach 
środowiskowego domu samopomocy.

88.10.Z 3 200,00 zł

3

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

pomoc społeczna i
 
88.99.Z
 
pomoc rodzinom i osobom wychowawcza-
 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.
Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo − 
Wychowawcza "Oratorium Maltańskie" dla 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji  życiowej, gdzie   wychowankowie przez 
trzy dni w tygodniu mają zapewnioną pomoc w 
odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do zajęć 
szkolnych oraz zorganizowany czas w formie 
zabaw i różnorodnych zajęć. Maltański Ośrodek 
Geriatryczno − Gerontologiczny. Głównym celem 
działalności Ośrodka jest udzielanie wsparcia 
medycznego i psychospołecznego osobom 
starszym, przeciwdziałanie samotności, 
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, 
odkrywanie i rozwijanie pasji oraz rehabilitacja 
ruchowa.

88.99.Z 3 200,00 zł
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33 762,16 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 863 864,38 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) 2 550 532,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 347 231,57 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 193 850,34 zł

d) przychody finansowe 9 450,27 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 643 455,37 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W roku 2019 
działalność Fundacji w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami obejmowała 
budynek Maltańskiego Centrum Pomocy "Komandoria" zlokalizowanego w Poznaniu. Zakres 
działań obejmował między innymi utrzymanie budynku oraz terenu przed budynkiem − 
bieżące naprawy, remonty, doposażenie budynku, przeglądy techniczne, prace porządkowe, 
odśnieżanie, utrzymanie zieleni przed budynkiem, gospodarowanie odpadami, najem części 
pomieszczeń, ubezpieczenia związane z obiektem i prowadzoną działalnością.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 863 864,38 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 9 450,27 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 63 476,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 983,55 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: 2 432 481,08 zł 6 983,55 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

2 408 843,23 zł 6 983,55 zł

0,00 zł 0,00 zł

23 637,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 niesienie pomocy ludziom dotkniętym chorobami 6 387,60 zł

1 wsparcie leczenia podopiecznych 3 158,50 zł

2 wsparcie funkcjonwania dzieł Fundacji 3 229,10 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:

0,00 zł

157 268,05 zł

292 336,98 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)

193 850,34 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -61 611,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 170 212,49 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)

26 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)

22,77 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 170 212,49 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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32 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 179 981,13 zł

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

1 179 981,13 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)  

3 781,99 zł

25 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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

24 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 027 755,93 zł

767 180,89 zł

- nagrody

- premie

46 790,00 zł

112 102,78 zł

- inne świadczenia 101 682,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 152 225,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 179 981,13 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)

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 ośrodka 
wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi – 
środowiskowego domu 
samopomocy typu A i typu B 
na terenie powiatu 
poznańskiego w 2019 roku

Zapewnienie funkcjonowania 
ŚDS w Puszczykowie; 
a)podniesienie poziomu ogólnej 
sprawności ruchowej i 
sprawności manualnej, z 
uwzględnieniem 
indywidualnych predyspozycji 
psychomotorycznych, 
b)utrwalenie i rozszerzenie 
zakresu umiejętności 
dotyczących szeroko rozumianej 
samoobsługi, c)wzbogacenie 
zakresu kompetencji 
społecznych

Powiat Poznański 608 330,38 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

16 470,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Impreza Sportowo- 
Rekreacyjna "Malta Strong" 
2019

1. podniesienie poziomu 
sprawności fizycznej osób 
niepełnosprawnych 
2.  zmiana postrzegania osób 
niepełnosprawnych jako 
zdolnych do udziału w 
różnorodnych formach 
aktywności ruchowej

Powiat Poznański 5 000,00 zł

3 Impreza Sportowo- 
Rekreacyjna "Malta Strong" 
2019

1. podniesienie poziomu 
sprawności fizycznej osób 
niepełnosprawnych 
2.  zmiana postrzegania osób 
niepełnosprawnych jako 
zdolnych do udziału w 
różnorodnych formach 
aktywności ruchowej

Miasto Puszczykowo 2 000,00 zł

4 Wieczór z Aniołami 1. promocja form twórczej 
działalności osób z 
niepełnosprawnościami 
2. integracja osób z 
niepełnosprawnościami ze 
społeczeństwem (zwłaszcza 
lokalnym) 
3. mobilizowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podejmowania działań 
zapobiegających ich separacji 
społecznej.

Powiat Poznański 7 750,00 zł

5 Wieczór z Aniołami 1. promocja form twórczej 
działalności osób z 
niepełnosprawnościami 
2. integracja osób z 
niepełnosprawnościami ze 
społeczeństwem (zwłaszcza 
lokalnym) 
3. mobilizowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podejmowania działań 
zapobiegających ich separacji 
społecznej.

Miasto Puszczykowo 3 000,00 zł

6 Wieczór z Aniołami 1. promocja form twórczej 
działalności osób z 
niepełnosprawnościami 
2. integracja osób z 
niepełnosprawnościami ze 
społeczeństwem (zwłaszcza 
lokalnym) 
3. mobilizowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podejmowania działań 
zapobiegających ich separacji 
społecznej.

PFRON 3 750,00 zł
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7 Warsztaty Artystyczne dla 
Niepełnosprawnych
Mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego

1. rozwijanie uzdolnień 
artystycznych osób z 
niepełnosprawnościami
2. kształcenie procesu 
twórczego myślenia, 
3. rozwijanie sprawności 
manualnych, orientacji 
przestrzennej  i wyobraźni 
plastycznej, 
4. rozwijanie zdolności 
wnikliwej obserwacji natury i 
zjawisk otaczającego świata.
5. promocja uzdolnień i 
twórczości osób z 
niepełnosprawnościami

Powiat Poznański 20 000,00 zł

8 Obóz sportowo - 
rehabilitacyjny

1. podwyższenie poziomu
ogólnej sprawności ruchowej 
uczestników
2. poprawa i doskonalenie 
równowagi, koordynacji 
ruchowej, orientacji w 
przestrzeni, poczucie rytmu i 
schematu własnego ciała
3. rozwijanie zainteresowań i 
wdrażanie osób
niepełnosprawnych do 
korzystania z aktywnych form 
spędzania czasu
4. kształcenie i rozwijanie 
kompetencji komunikacyjnych 
uczestników obozu.

Miasto Puszczykowo 4 000,00 zł

9 Obóz sportowo - 
rehabilitacyjny

1. podwyższenie poziomu 
ogólnej sprawności ruchowej 
uczestników 
2.  poprawa i doskonalenie 
równowagi, koordynacji 
ruchowej, orientacji w 
przestrzeni, poczucie rytmu i 
schematu własnego ciała
3. rozwijanie zainteresowań i 
wdrażanie osób 
niepełnosprawnych do 
korzystania z aktywnych form 
spędzania czasu 4. kształcenie i 
rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych uczestników 
obozu.

Ośrodek Pomocy Społecznej Kórnik 500,00 zł
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10 Obóz sportowo - 
rehabilitacyjny

1. podwyższenie poziomu 
ogólnej sprawności ruchowej 
uczestników 2. poprawa i 
doskonalenie równowagi, 
koordynacji ruchowej, orientacji 
w przestrzeni, poczucie rytmu i 
schematu własnego ciała 3. 
rozwijanie zainteresowań i 
wdrażanie osób 
niepełnosprawnych do 
korzystania z aktywnych form 
spędzania czasu 4. kształcenie i 
rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych uczestników 
obozu.

PFRON 6 000,00 zł

11 Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych 
pn. Zlot Talentów

1. wypromowanie uzdolnień i 
twórczości osób 
niepełnosprawnych 
2. ukształtowanie i 
wypromowanie pozytywnych 
postaw wobec osób 
niepełnosprawnych 
3.  zintegrowanie osób 
niepełnosprawnych ze 
środowiskiem osób 
pełnosprawnych. 
Przeciwdziałanie separacji 
społecznej 
4. spopularyzowanie utworów 
literackich wśród osób 
niepełnosprawnych

Powiat Poznański 45 000,00 zł

12 Pomysłodajnia - warsztaty 
kulinarno - rękodzielnicze

1. podniesienie poziomu 
wykonywania czynności z 
zakresu samoobsługi, 
samodzielności w wykonywaniu 
podstawowych czynności 
domowych.
2. Zdobycie umiejętności 
wykonywania i ozdabiania 
wyrobów rękodzielniczych

PFRON 50 000,00 zł

13 Aktywność i rozwój drogą do 
zdrowia psychicznego

1. Poprawa dobrostanu  
(fizycznego i psychicznego) osób 
niepełnosprawnych

Powiat Poznański 11 000,00 zł

14 Aktywność i rozwój drogą do 
zdrowia psychicznego

1. poprawa dobrostanu 
(fizycznego i psychicznego) osób 
niepełnosprawnych

Miasto Puszczykowo 6 000,00 zł

15 Prowadzenie WTZ "Pomoc 
Maltańska"

Celem nadrzędnym jest 
uzyskanie jak największej 
samodzielności uczestników 
poprzez prowadzoną terapię w 
ramach indywidualnego 
programu rehabilitacyjnego - 
(rehabilitacja społeczna i 
zawodowa)

Miasto Poznań 100 550,00 zł

16 Prowadzenie WTZ "Pomoc 
Maltańska"

Celem nadrzędnym jest 
uzyskanie jak największej 
samodzielności uczestników 
poprzez prowadzoną terapię w 
ramach indywidualnego 
programu rehabilitacyjnego

MOPR/PFRON 904 800,00 zł
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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)

17 Świetlica Opiekuńczo − 
Wychowawcza "Oratorium 
Maltańskie"

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Miasto Poznań 40 000,00 zł

18 Maltański Ośrodek 
Geriatryczno - 
Gerontologiczny

Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym - udzielanie 
wsparcia medycznego i 
społecznego osobom starszym

Miasto Poznań 43 703,60 zł

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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 1

2 PSSF POZNAŃ 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 1

4 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Baehr
Stanisław Górski

Jan Baehr
Paweł Koczewski
Łukasz Ferchmin

Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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