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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica KRAKOWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE

Nr domu 62 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-322 Poczta WARSZAWA Nr telefonu (22) 828-18-15

Nr faksu (22) 828-18-15 E-mail warszawa@caritas.pl Strona www warszawa.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000684000000 6. Numer KRS 0000225750

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

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI DYREKTOR CARITAS 
ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ

TAK

BARBARA CZARNOCKA ZASTĘPCA DYREKTORA 
CARITAS ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ

TAK

SŁAWOMIR OPALIŃSKI ZASTĘPCA DYREKTORA 
CARITAS ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ

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

MAREK KAMIŃSKI PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORCZEJ

TAK

ALICJA ORZECHOWSKA CZŁONEK KOMISJI 
NADZORCZEJ

TAK

WŁODZIMIERZ ARTYSZUK CZŁONEK KOMISJI 
NADZORCZEJ

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§ 3
Podstawowym celem Caritas AW jest działalność charytatywno-
opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza a także praca formacyjna na 
polu charytatywnym w oparciu o nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. 
Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu 
na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 4
Do zadań Caritas AW należy:
1.    prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej w prawem 
dozwolonej formie,  udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym i 
nie dostosowanym społecznie, starszym, niepełnosprawnym, chorym, 
bezdomnym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2.    wspomaganie i wspieranie działań w sferze ochrony i promocji 
zdrowia;
3.    promocja i organizacja wolontariatu;
4.    promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób 
pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i 
potrzebujących takiej pomocy;
5.    wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących;
6.    przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7.    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
oraz wojen w kraju i za granicą;
8.    krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu 
sprzyjających;
9.    wspomaganie, w oparciu o wartości chrześcijańskie, rozwoju 
wspólnot, społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10.    upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji i 
ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn;
11.    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, wsi i rolnictwa;
12.    utrzymywanie łączności i współpracy z Caritas Polska oraz Caritas 
innych diecezji, w tym poza granicami kraju, a także innymi krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi; 
13.    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.    wspomaganie (pod względem technicznym, szkoleniowym, 
informacyjnym lub finansowym) podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek 
organizacyjnych działających na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym 
w niniejszym paragrafie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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§ 5
Zadania określone w § 4 Caritas AW realizuje w szczególności poprzez:
1.    organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego 
rodzaju placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, 
medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań 
Caritas, przeznaczonych dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób  uzależnionych, 
niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób 
potrzebujących pomocy i wsparcia; 
2.    tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, 
poradni, aptek;
3.    prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów 
pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia 
uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla 
ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, 
klubów młodzieżowych,  żłobków, przedszkoli, ochronek;
4.    systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i 
wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, 
konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-
szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi, 
wspieranie  i promowanie różnych form wolontariatu;
5.    pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności 
charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej 
 statutem  przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez 
o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o 
dotacje, subwencje. W ramach działalności statutowej Caritas AW może 
prowadzić działalność gospodarczą ,  z której dochód  przeznaczony jest w 
całości na cele statutowe.
6.    wspomaganie, organizowanie i prowadzenie ośrodków 
umożliwiających dostęp do wiedzy, awans społeczny lub zawodowy np. 
burs, internatów; 
7.    organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży 
polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, 
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących,  zarówno w 
ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;
8.    tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
9.    organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom 
dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, ofiarom wojen, osobom 
starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym 
potrzebującym;
10.    działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom 
uzależnionym, przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
11.    organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, 
zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Opis działalności pożytku publicznego w 2015 roku:
Działalność Caritas AW  w roku 2015 prowadzona była w 3 głównych sektorach tj.
- działalność lecznicza – stacjonarna i domowa,
- wielopłaszczyznowa pomoc osobom bezdomnym,
- pozalekcyjna, dzienna działalność opiekuńcza i formacyjno-wychowawcza na rzecz dzieci.
Oprócz działalności systemowej w w/w obszarach Caritas AW prowadziła też wiele działań doraźnych 
oraz realizowała dodatkowe projekty poza siedzibami prowadzonych przez siebie placówek.
I. Na rzecz osób chorych – poprzez świadczenie usług  leczniczych w 5 Ośrodkach Działalności Leczniczej 
(w Warszawie, Piasecznie, Raszynie, Błoniu i Grójcu) w tym: nieodpłatna działalność pożytku 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

publicznego prowadzona była w Hospicjum Stacjonarnym w Warszawie, w  Hospicjum Domowym w 
Błoniu oraz poprzez świadczenie  Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w Błoniu, Raszynie, 
Piasecznie i Grójcu. Terenowe ośrodki działalności leczniczej działały na podstawie umów wieloletnich 
zawartych z  Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na okres 1.02.2012-31.12.2015. Pielęgniarska 
opieka długoterminowa domowa świadczona była – zgodnie z warunkami umowy – pacjentom, których 
stan wymagał stałej pomocy ze strony personelu pielęgniarskiego. Najczęściej dotyczyło to takich 
schorzeń jak: skutki udarów mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, 
powikłania cukrzycowe, odleżyny. W 2015 r. ODL Caritas AW w Błoniu sprawował opiekę nad 67 
pacjentami. Zrealizowano 5853 domowych wizyt pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Piasecznie 
sprawował opiekę nad 33 pacjentami w opiece ciągłej. Zrealizowano 3648 domowych wizyt 
pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Grójcu sprawował opiekę nad 39 pacjentami. Zrealizowano 4748 
domowych wizyt pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Raszynie sprawował opiekę nad 38 pacjentami. 
Zrealizowano 5175 domowych wizyt pielęgniarskich. Hospicjum domowe w Błoniu objęło leczeniem 
601 pacjentów. Działalność hospicjum domowego wsparło w roku 2015 m.st. Warszawa kwotą 
155.000,00 zł w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Poprawa jakości życia osób 
przewlekle i terminalnie chorych będących pacjentami Hospicjum domowego prowadzonego przez 
Caritas AW w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin” zawartą na okres 5.03.2014-
31.12.2016. Hospicjum stacjonarne w Warszawie działało na podstawie zawartego kontraktu z 
Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na okres 15.01.2011-31.12.2015. Świadczeniami zostali 
objęci pacjenci zajmujący 24 przewidziane kontraktem miejsca hospicyjne. Były to, zgodnie z 
warunkami kontraktu, osoby z rozpoznaniem nieuleczalnej choroby nowotworowej lub innej choroby 
terminalnej. W roku 2015 w hospicjum stacjonarnym przebywało 205 pacjentów. 
Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona była przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 
Warszawie. ZOL działał na podstawie kontraktu zawartego z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 8.02.2012-31.12.2015. ZOL obejmował świadczeniami w 
sposób ciągły 123 pacjentów. Były to, zgodnie z warunkami kontraktu, osoby z rozpoznaniem choroby 
przewlekłej oraz ukończonym procesem diagnozowania i leczenia przyczynowego, wymagające stałej 
opieki pielęgniarskiej, lekarskiej i rehabilitacji, ocenione w skali Bartel  na mniej niż 40 punktów. W 
2015 r. w ZOL przebywało łącznie 170 pacjentów.

W ODL Caritas AW w Warszawie zrealizowano ponadto m.in. następujące działania:
a) działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach 
nieuleczalnych nie będących świadczeniami zdrowotnymi – projekt objął 60 pacjentów, w tym 24 z ZOL 
i 36 z hospicjum htacjonarnego i polegał na zapewnieniu kompleksowej opieki socjalnej, 
rehabilitacyjnej, wsparcia w zakresie żywienia oraz pomocy psychologicznej tak pacjentom jak i 
osieroconym członkom rodzin. W ramach projektu dokonano także niezbędnych zakupów 
materiałowo-sprzętowych. Projekt finansowany był przez Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy.
b) „WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia się Akceptacji i Tolerancji dla osób 
opuszczających placówki penitencjarne” – projekt polegał na zatrudnieniu w Ośrodku w charakterze 
wolontariuszy osób skazanych. Projekt jest realizowany od 2012 roku.

II. Na rzecz osób bezdomnych - poprzez prowadzenie 3 placówek dla osób bezdomnych:

 1. Ośrodek Charytatywny „Tylko” w Warszawie, ul. Żytnia 1A     schronisko  dla   kobiet i mężczyzn. 
Ośrodek w 2015 r. realizował zadanie publiczne pod nazwą „Działania socjalno-pomocowe polegające 
na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych. Prowadzenie schroniska, 
mieszkań treningowych, jadłodajni, łaźni w okresie 1.12.2012 r. do 30.11.2015r.” w ramach umowy 
zawartej z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. W okresie od 01.12.2015 
do 31.12.2015 Ośrodek realizował na podstawie nowej 3-letniej umowy z m.st. Warszawa zadanie 
publiczne pod nazwą „Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni”. W okresie 
sprawozdawczym schronisko zapewniało 142 miejsca dla bezdomnych, w tym 88 dla mężczyzn i 54 dla 
kobiet. W sumie w roku 2015 ze schronisku skorzystało 337 osób. Na dodatkowych posłaniach w 
okresie zimowym osoby potrzebujące (nie będące mieszkańcami schroniska) nocowały ok. 1.400 razy.
Z ogólnodostępnej, darmowej jadłodajni korzystały w okresie sprawozdawczym osoby potrzebujące nie 
zamieszkałe w schronisku. Jadłodajnia wydawała w okresie sprawozdawczym do 330 posiłków dziennie 
przez 7 dni w tygodniu. W okresie zimowym posiłki w termosach były także przekazywane – zgodnie z 
umową – na potrzeby służb miejskich. W 2015 r. jadłodajnia wydała łącznie ok. 130 tys. ciepłych 
posiłków.
W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach treningowych było 20 miejsc. Mieszkanie treningowe 
tworzy osobie wychodzącej z bezdomności bezpieczną przestrzeń, w której może praktycznie uczyć się 
czynności niezbędnych w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego. W 2015 r. z mieszkań 
treningowych skorzystało 27 osób.
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Łaźnia w schronisku wyposażona w 3 kabiny prysznicowe czynna była w okresie sprawozdawczym od 
poniedziałku do soboty w godz. 8.00-12.00. Osobom bezdomnym zapewniano ręcznik, środki 
higieniczne (mydło, szampon, przybory do golenia) środki czystości oraz w razie potrzeby środki do 
dezynsekcji i pomoc w jej wykonaniu. Bezdomni mogli też zaopatrzyć się w czystą odzież z magazynu 
Ośrodka. W okresie sprawozdawczym osoby potrzebujące, zgłaszające się samodzielnie, skorzystały z 
łaźni 12.941 razy. Osoby przywiezione przez służby kąpały się 529 razy. Dokonano 709 zabiegów 
dezynfekcyjno-dezynsekcyjnych. Osoby nocujące zimą interwencyjnie na materacach w schronisku 
kąpały się 3.454 razy.
Przez cały rok 2015, tak jak w poprzednich latach, w Ośrodku funkcjonował magazyn odzieżowy 
wydający odzież osobom potrzebującym. Odzież i obuwie wydano z magazynu 32 tys. razy.

 2. Schronisko „Przystań” w Warszawie, ul. Wolska 172 –schronisko dla mężczyzn. W okresie od 
01.01.2015 do 30.11.2015 schronisko kontynuowało realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób 
bezdomnych. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wolskiej 172” w ramach umowy z 
m.st. Warszawa. Od 01.12.2015 do 31.12.2015 schronisko realizowało na podstawie nowej 3-letniej 
umowy z m.st. Warszawa zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie schroniska specjalistycznego, 
schroniska i mieszkania treningowego” pokrywające się co do treści z zadaniem realizowanym w 
pierwszych 11 miesiącach 2015 roku. Spośród ogółem 100 miejsc w schronisku 56 miejsc 
funkcjonowało w ramach schroniska specjalistycznego. W roku 2015 w schronisku przebywało łącznie 
355 osób. 

Przez cały rok 2015 w schroniskach „Tylko” i „Przystań” prowadzony był projekt „Bezdomność kończy 
się tutaj” polegający na monitorowaniu sytuacji socjalnej oraz mieszkaniowej osób usamodzielnionych 
oraz przygotowywania do samodzielności osób oczekujących na lokale socjalne. Projekt ten dotowany 
jest w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” prowadzonego przez Fundację im. Stefana 
Batorego. Caritas AW realizuje ten projekt w partnerstwie z Fundacją „Gotowi-Start”. W ramach 
projektu prowadzone były działania w formie różnorodnych zajęć grupowych – terapeutycznych, 
sportowo-rehabilitacyjnych, artystycznych i edukacyjnych, w których wzięło udział około 200 osób.

3. Schronisko dla mężczyzn w Pieńkach Zarębskich. Schronisko dysponowało 16 miejscami 
noclegowymi. W roku 2015 pomocy i schronienia udzielono 15 bezdomnym mężczyznom. Schronisko 
zawierało porozumienia o współpracy z niektórymi okolicznymi gminami, a także z innymi z terenu 
Polski oraz indywidualnie z osobami bezdomnymi bezpośrednio zgłaszającymi się do Schroniska. 

III. Na rzecz dzieci -  -poprzez:
1.  Prowadzenie pięciu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci z trudnych środowisk 
zagrażających dzieciom destruktywnymi oddziaływaniami - w formie  pięciu świetlic 
socjoterapeutycznych  na terenie warszawskich dzielnic-Ursynów, Wola i Ochota i jednej świetlicy 
środowiskowej „Pod dachem” w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. W 2015 r. świetlice objęły opieką 
dzienną łącznie 150 dzieci. Praca z dziećmi objęła: 
a) działania opiekuńczo-wychowawcze,
b) działania specjalistyczne, w tym: pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców, zajęcia logopedyczne, 
zajęcia z reedukatorem, zajęcia socjoterapeutyczne,
c) pomoc w nauce szkolnej,
d) warsztaty kulinarne,
e) zagospodarowanie czasu wolnego przez organizowanie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i 
sportowych.

2. Zorganizowanie ferii zimowych 2015 do Murzasichla dla 130 dzieci – głównie dla podopiecznych 
świetlic Caritas AW.

3. Zorganizowanie wypoczynku letniego 2015 dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych  oraz 
dzieci z Ukrainy i Białorusi. Podczas wakacji letnich 2015 Caritas AW zorganizowała 9 turnusów 
kolonijnych w 7 ośrodkach w Polsce. Dzieci przebywały nad morzem w Łebie i Mikoszewie, w Cedzynie 
w Górach Świętokrzyskich, Węgierskiej Górce k. Żywca, Zwierzyniu w Bieszczadach, Łazach k. 
Wyszkowa oraz w Murzasichlu k. Zakopanego. Wszystkie turnusy były profilowane – odbyły się kolonie 
muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe a także uczące pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wakacyjna akcja objęła 970 dzieci.

4. Realizowanie programu „Skrzydła” – mającego na celu długoterminową pomoc dla dzieci  – uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – potrzebujących materialnego wsparcia. 

Druk: MPiPS 5



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)

67000

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach tego programu wsparcia udzielono 192 dzieciom.
5. Przeprowadzenie akcji „Wyprawki 2015”, w ramach której rozpatrzono 235 podań od rodziców i 
wyposażono w komplet podręczników szkolnych 358 dzieci zamieszkujących na terenie archidiecezji 
warszawskiej na łączną kwotę ponad 112 tys. zł.   

IV. Pozostałe działania Caritas AW w 2015 roku:
1. Na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
Jadłodajnia w Grójcu – funkcjonowała na podstawie umowy z Gminą Grójec na realizację zadania 
publicznego pn. „Organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu”. Czas obowiązywania umowy: 10.02.2015-
30.11.2015. Ogółem wydano 7.691 posiłków.
2. Na rzecz osób starszych: 
W lipcu i sierpniu 2015 r. zorganizowano czas wolny osobom starszym w wieku 60 lat i więcej w formie 
dwóch turnusów wypoczynkowych. Seniorom  dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapewniono 
urozmaicony pobyt na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło II”.  
3. Pomoc indywidualna 
Indywidualnej pomocy w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowania  pobytu na 
turnusie     rehabilitacyjnym udzielono ok. 900 razy na kwotę ok. 219 tys. zł. 

Caritas AW współpracowała z Parafialnymi Zespołami Caritas w ramach poszczególnych parafii 
archidiecezji warszawskiej w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym. Działalność 
Parafialnych Zespołów Caritas wspiera młodzież zrzeszona w 16 Szkolnych Kołach Caritas.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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)

Organizowanie i 
prowadzenie placówek 
medycznych, w których 
świadczone są usługi: 
dla osób chorych 
terminalnie 
wymagających 
całodobowej 

86.90.E
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stacjonarnej opieki 
medycznej (Hospicjum 
stacjonarne w 
Warszawie), dla osób 
chorych terminalnie 
pozostających w domu 
(Hospicjum domowe w 
Błoniu), dla osób 
przewlekle chorych 
pozostających w domu 
a wymagających 
długoterminowej opieki 
pielęgniarskiej 
(Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa 
Domowa z siedzibami w 
Błoniu, Raszynie, 
Piasecznie i Grójcu).
Hospicjum stacjonarne 
przeznaczone jest dla 
osób w ostatnim 
stadium choroby 
nowotworowej. 
Zapewnia ono 
pacjentom całodobową 
opiekę medyczną 
(paliatywną), 
psychologiczną, 
socjalną i duchową, 
którą sprawuje ponad 
30-osobowy personel 
złożony z lekarzy, 
pielęgniarek, 
psychologów, 
rehabilitantów, 
kapelana, terapeuty 
zajęciowego, 
pracownika socjalnego, 
dietetyka, salowych i 
wolontariuszy. Troską i 
wsparciem objęci są 
najbliżsi chorego, 
również na etapie 
osierocenia. 
Świadczenia Hospicjum 
domowego obejmują 
pomoc medyczną 
(wizyty pielęgniarek u 
pacjenta-najmniej 2 
razy w tygodniu i 
lekarzy-średnio 2-3 razy 
w miesiącu), pomoc 
psychologiczną (wizyty 
psychologów, rozmowy 
z pacjentem i członkami 
rodziny, prowadzenie 
grup wsparcia), pomoc 
socjalną, duszpasterską, 
wypożyczanie sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego.

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 7
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działalność charytatywnej 1.Zaspokajanie 
podstawowych potrzeb 
człowieka: wydawanie 
codziennie gorących 
posiłków w ogólnie 
dostępnej jadłodajni w 
Ośrodku 
Charytatywnym 
„Tylko”, wydawanie 
darmowych gorących 
posiłków osobom 
ubogim skierowanym 
przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grójcu w 
jadłodajni św. S. 
Faustyny w Grójcu.
W Ośrodku 
Charytatywnym „Tylko” 
każda osoba 
potrzebująca- również 
nie zamieszkała w 
ośrodku - może także 
zaspokoić najpilniejsze 
potrzeby takie jak : a) 
umyć się w łaźni. w 
której ma możliwość  
korzystania z ręcznika, 
środków higienicznych 
(mydło, szampon, 
przybory do golenia), 
środków czystości oraz 
w razie potrzeby z 
środków do dezynfekcji,

b) otrzymać czystą 
odzież z magazynu 
odzieżowego.
2. Udzielanie 
długoterminowej 
pomocy uczącym się 
dzieciom-
potrzebującym 
materialnego wsparcia 
poprzez objęcie ich 
programem ‘Skrzydła”.
3. Udzielanie 
indywidualnego 
wsparcia w zakresie 
zakupu leków, 
żywności, sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
zakupu podręczników 
szkolnych, 
dofinansowania pobytu 
na turnusach 
rehabilitacyjnych – 
osobom w trudnej 
sytuacji materialnej.

88.99.E
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Działalność opiekuńcza-
wychowawcza  nad 
dziećmi i młodzieżą 
prowadzona w sześciu 
świetlicach w 
Warszawie w 
dzielnicach: Wola, 
Ursynów, Ochota i 
Śródmieście. W ramach 
tego działania 
podopieczni mają 
zapewnioną opiekę i 
bezpieczeństwo. 
Organizowane są 
wyjścia do kina, teatru, 
muzeum, wycieczki, 
zajęcia warsztatowe 
oraz inne zajęcia 
rozwijające talenty i 
zainteresowania. 
Prowadzone są 
konsultacje  
indywidualne zarówno 
dla podopiecznych jak i 
ich rodziców. W każdej 
placówce pracę z 
młodymi ludźmi 
prowadzi 
wykwalifikowany zespół 
składający się z 
kierownika i 
wychowawcy (lub 
wychowawców) oraz w 
zależności od potrzeb-
psychologa (dla dzieci i 
dla rodziców), 
reedukatora, logopedy, 
socjoterapeuty. Wysiłki 
personelu 
ukierunkowane są na 
socjalizację 
uczestników w 
bezpiecznym 
środowisku 
rówieśniczym, 
profilaktykę agresji i 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom, 
zwiększenie szans 
edukacyjnych i 
społecznych.

88.99.E
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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)

Działalność Zakładu 
Opiekuńczo-
Leczniczego w 
Warszawie. Zakład 
zapewnia całodobową 
opiekę lekarską i 
pielęgniarską. 
Realizowane są 
świadczenia na rzecz 
pacjentów przez 
rehabilitantów, 
psychologów, 
pracowników 
socjalnych, terapeutów 
zajęciowych, logopedę i 
kapelana. Na czterech 
oddziałach Zakład 
dysponuje 123 łóżkami. 
W 2015 r. wśród 
ogólnej liczby chorych 
znajdowało się 34 
chorych, którzy w skali 
Barthel uzyskali zero 
punktów (chorzy 
apalicznie). Zatrudnia 
ponad 100-osobowy 
wykwalifikowany 
personel.

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

Prowadzenie trzech 
ośrodków dla osób 
bezdomnych: Ośrodka 
Charytatywnego „Tylko 
” w Warszawie przy ul. 
Żytniej 1A, Schroniska 
„Przystań” w 
Warszawie przy ul. 
Wolskiej 172 i 
Schroniska w Pieńkach 
Zarębskich. Wszyscy 
mieszkańcy w/w 
placówek, oprócz 
zapewnionych miejsc 
noclegowych, 
otrzymują 3 posiłki 
dziennie (w tym jeden 
gorący), odzież, 
obuwie, środki higieny. 
Mają możliwość 
korzystania z urządzeń 
sanitarnych i 
pomieszczeń ogólnego 
użytku (świetlicy wraz z 
biblioteką i 
odbiornikami RTV oraz 
pracowni 
komputerowej). 
Udzielana jest im 
pomoc w odzyskaniu 
utraconych 
dokumentów, 
uzyskaniu świadczeń 
socjalnych oraz 
redagowaniu pism 
urzędowych. 
Oferowana jest im 
także pomoc 
psychologiczna oraz 
możliwość 
uczestniczenia w 
zajęciach 
terapeutycznych, 
zwłaszcza terapii 
uzależnień.

87.90.Z
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wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizowanie różnych 
form wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży zimą i 
latem. Kolonie letnie: 
dzieci zwiedzają 
ciekawe zakątki Polski, 
korzystają z lokalnych 
atrakcji, uczestniczą w 
licznych kolonijnych 
imprezach i konkursach 
(np. piosenki religijnej, 
rzeźby plażowej, w 
zawodach sportowych). 
Wakacyjna akcja 
obejmuje dzieci 
głównie zamieszkałe na 
terenie archidiecezji 
warszawskiej. Wśród 
nich są podopieczni 
świetlic Caritas AW, 
dzieci objęte 
programem „Skrzydła”, 
dzieci skierowane przez 
Parafialne Zespoły 
Caritas, 
wychowankowie 
domów dziecka, dzieci z 
rodzin zastępczych, z 
rodzin wielodzietnych, 
a także dzieci polonijne.
Zimowisko: dzieci 
chodzą na piesze 
wycieczki, kąpią się w 
basenach termalnych, 
uczą się jazdy na 
nartach. Na wyjeździe 
realizowany jest 
program 
socjoterapeutyczny.

85.51.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 19,062,658.69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,450,769.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,722,477.44 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 142,861.72 zł

e) Pozostałe przychody 4,746,549.66 zł

29,928.54 zł

9,243,135.38 zł

3,348,767.75 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,070,988.28 zł

0.00 zł

676,082.53 zł

1,387,605.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

7,300.00 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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 586,011.99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,621,831.67 zł

Druk: MPiPS 13
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2.4. Z innych źródeł 3,783,826.75 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1,639,410.45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,856,732.28 zł

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

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 170,340.74 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 583,747.73 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: 20,305,679.33 zł 583,747.73 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

7,090,180.32 zł 413,747.73 zł

11,579,209.72 zł 170,000.00 zł

0.00 zł

2,505.01 zł

868,259.12 zł

765,525.16 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - LECZENIE,REHABILITACJA, LEKI, ART.MEDYCZNE itp. 346,199.20 zł

2 POMOC DZIECIOM - WYPRAWKI SZKOLNE, KOLONIE. 106,471.95 zł

3 PROWADZENIE PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA - JADŁODAJNIA ORAZ 
INDYWIDUALNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA.

108,220.85 zł

1 CARITAS AW - DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA, POMOC DZIECIOM I BEZDOMNYM. 159,584.83 zł

2 PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS - INDYWIDUALNA POMOC OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 
MATERIALNEJ.

153,784.02 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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)

224.0 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)

156.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

52,274.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

2.00 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

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8,999,980.94 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6,306,999.07 zł

5,994,452.97 zł

- nagrody

- premie

51,662.00 zł

93,887.06 zł

- inne świadczenia 166,997.04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,692,981.87 zł

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

8,597,716.33 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5,073,323.84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,524,392.49 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

74.00 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

74.00 osób

88.00 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

0.00 osób

88.00 osób
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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)

19,238.59 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)

749,998.41 zł

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

14,000.00 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 17,500.00 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)

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

12,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych PARAGRAF 22 STATUTU: 
UDZIELANIE POŻYCZEK Z 
ZAKŁADOWEGO 
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 
SOCJALNYCH
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
OSÓB PRZEWLEKLE I 
TERMINALNIE CHORYCH 
BĘDĄCYCH PACJENTAMI 
HOSPICJUM DOMOWEGO 
PROWADZONEGO PRZEZ 
CARITAS AW W ZAKRESIE 
DOMOWEJ OPIEKI 
PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ I 
ICH RODZIN

POMOC PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH I WSPARCIE 
PSYCHOLOGICZNE OSOBOM 
CHORYM I CZŁONKOM 
RODZINY PO ŚMIERCI 
PACJENTA. ZAKUP DROBNEGO 
SPRZĘTU MEDYCZNEGO, 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 
ITP.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 155,000.00 zł

2 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
OSÓB PRZEWLEKLE I 
TERMINALNIE CHORYCH 
BĘDĄCYCH PACJENTAMI 
OŚRODKA DZIAŁALNOŚCI 
LECZNICZEJ CARITAS AW W 
ZAKRESIE STACJONARNEJ 
OPIEKI PALIATYWNO-
HOSPICYJNEJ I ICH RODZIN

USPRAWNIAJĄCE ZABIEGI 
REHABILITANTÓW-
MASAŻYSTÓW, OPIEKA 
SOCJALNA I PSYCHOLOGICZNA 
NA RZECZ PACJENTÓW ZOL I 
HOSPICJUM STACJONARNEGO, 
ZAKUP LEKÓW, ŚRODKÓW 
OPATRUNKOWYCH ITP.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 315,000.00 zł

3 WAKACJE Z CARITAS AW 
2015

ZORGANIZOWANIE 
ATRAKCYJNEGO I 
BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU 
LETNIEGO DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 257,400.00 zł

4 PROWADZENIE SCHRONISKA 
DLA OSÓB BEZDOMNYCH 
ORAZ SCHRONISKA 
SPECJALISTYCZNEGO DLA 
OSÓB BEZDOMNYCH PRZY 
UL. WOLSKIEJ 172

ZAPEWNIENIE OSOBOM 
BEZDOMNYM CAŁODZIENNEGO 
WYŻYWIENIA, STAŁEGO 
MIEJSCA DO SPANIA, POMOCY 
LEKARSKIEJ, PIELĘGNIARSKIEJ, 
SOCJALNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, 
MATERIALNEJ.

URZĄD M.ST WARSZAWY 547,350.00 zł

5 PROWADZENIE SCHRONISKA 
DLA OSÓB BEZDOMNYCH, 
PROGRAMU MIESZKAŃ 
TRENINGOWYCH, ŁAŹNI 
ORAZ JADŁODAJNI PRZY UL. 
ŻYTNIEJ 1A.

ZAPEWNIENIE POBYTU W 
SCHRONISKU-STAŁEGO 
MIEJSCA DO SPANIA, 
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA, 
POMOCY PSYCHOLOGA, 
POMOCY MATERIALNEJ. 
WYDAWANIE GORĄCYCH 
POSIŁKÓW DLA OSÓB SPOZA 
SCHRONISKA, UDOSTĘPNIANIE 
ŁAŹNI BEZPŁATNIE DLA 
POTRZEBUJĄCYCH.

URZĄD M.ST WARSZAWY 935,730.00 zł

6 FERIE ZIMOWE Z CARITAS 
AW

ZORGANIZOWANIE DZIECIOM 
ATRAKCYJNEGO I 
BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU 
ZIMOWEGO W MIEJSCOWOŚCI 
MURZASICHLE k.ZAKOPANEGO

URZĄD M.ST WARSZAWY 25,515.00 zł

7 PROWADZENIE SCHRONISKA 
SPECJALISTYCZNEGO, 
SCHRONISKA I MIESZKANIA 
TRENINGOWEGO.

ZAPEWNIENIE OSOBOM 
BEZDOMNYM CAŁODZIENNEGO 
WYŻYWIENIA, STAŁEGO 
MIEJSCA DO SPANIA, POMOCY 
LEKARSKIEJ, PIELĘGNIARSKIEJ, 
SOCJALNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, 
MATERIALNEJ.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 51,265.00 zł
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8 PROWADZENIE 
SCHRONISKA, MIESZKAŃ 
TRENINGOWYCH, 
JADŁODAJNI I ŁAŹNI

ZAPEWNIENIE POBYTU W 
SCHRONISKU-STAŁEGO 
MIEJSCA DO SPANIA, 
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA, 
POMOCY PSYCHOLOGA, 
POMOCY MATERIALNEJ. 
WYDAWANIE GORĄCYCH 
POSIŁKÓW DLA OSÓB SPOZA 
SCHRONISKA, UDOSTĘPNIANIE 
ŁAŹNI BEZPŁATNIE DLA 
POTRZEBUJĄCYCH.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 80,935.00 zł

9 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO-ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 
"OCHOTKA".

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 135,000.00 zł

10 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO CARITAS AW NA 
TERENIE DZIELNICY OCHOTA 
M.ST. WARSZAWY, UL. 
GORLICKA 5/7

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 14,000.00 zł

11 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH 
PLACÓWEK WSPARCIA 
DZIENNEGO CARITAS AW NA 
TERENIE DZIELNICY 
URSYNÓW M.ST. 
WARSZAWY

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 264,500.00 zł

12 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH 
PLACÓWEK WSPARCIA 
DZIENNEGO CARITAS AW NA 
TERENIE DZIELNICY 
URSYNÓW M.ST. 
WARSZAWY

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 37,000.00 zł

13 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH 
PLACÓWEK WSPARCIA 
DZIENNEGO CARITAS AW NA 
TERENIE DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY.

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH. 
ZAJĘCIACH

URZĄD DZIELNICY WOLA 291,670.00 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)

14 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH 
PLACÓWEK WSPARCIA 
DZIENNEGO CARITAS AW NA 
TERENIE DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY

WSPIERANIE RODZINY W 
PROCESIE WYCHOWANIA I 
OPIEKI NAD DZIECKIEM. 
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE 
NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW 
DZIECKA POPRZEZ JEGO UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY WOLA 28,720.00 zł

15 ORGANIZACJA DWÓCH 
TURNUSÓW LETNIEGO 
WYPOCZYNKU DLA 
SENIORÓW DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY

ZORGANIZOWANIE CZASU 
WOLNEGO OSOBOM STARSZYM 
W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ W 
FORMIE TURNUSÓW 
WYPOCZYNKOWYCH.

URZĄD DZIELNICY WOLA 12,000.00 zł

16 ŚWIADCZENIE 
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG  
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA Z 
WYŁĄCZENIEM 
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z 
ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI.

POPRAWA JAKOŚCI 
ŚWIADCZONYCH USŁUG 
PIELĘGNIARSKICH W OPIECE 
DOMOWEJ 
DŁUGOTERMINOWEJ DLA 
PACJENTÓW Z TERENU GMINY 
GRÓJEC POPRZEZ ZAKUP 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 
WYPOŻYCZANEGO 
PACJENTOM, ART. 
MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW 
OPATRUNKOWYCH I 
ODKAŻAJĄCYCH.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 20,000.00 zł

17 ORGANIZOWANIE 
WYDAWANIA GORĄCEGO 
POSIŁKU DLA OSÓB 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ W TYM RÓWNIEŻ 
Z RODZIN DOTKNIĘTYCH 
PROBLEMAMI 
ALKOHOLOWYMI 
SKIEROWANYCH PRZEZ 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W 
GRÓJCU.

WYDAWANIE GORĄCEGO 
POSIŁKU OSOBOM 
SKIEROWANYM PRZEZ MGOPS 
W GRÓJCU.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 34,972.75 zł

18 XII-PARAFIALNY FESTYN 
RODZINNY DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY 
ŁOMIANKI

ZORGANIZOWANIE FESTYNU 
RODZINNEGO NA TERENIE 
PARAFII PW.ŚWIĘTEJ 
MAŁGORZATY W ŁOMIANKACH

GMINA ŁOMIANKI 11,000.00 zł

19 W GRUPIE SIŁA ZORGANIZOWANIE CZASU 
WOLNEGO DLA DZIECI ZE 
ŚWIETLICY CARITAS AW "POD 
DACHEM" W CELU 
WZMOCNIENIA U DZIECI 
POCZUCIA JEDNOŚCI GRUPY, 
POKAZANIA JAK SPĘDZAĆ CZAS 
WOLNY BEZ UŻYWEK I JAK 
KIEROWAĆ SIĘ POZYTYWNYMI 
RELACJAMI.

URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 40,000.00 zł
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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 (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM, 
OŻARÓW MAZOWIECKI

2

2 URZĄD M.ST.WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ 2

3 URZĄD M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY WOLA WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 
DLA DZIELNICY WOLA

3

4 MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY W WARSZAWIE 1

5 KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE 1

6 WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE 1

7 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZ. 1

8 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W M.ST. WARSZAWIE, WARSZAWA 5

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

1 ORGANIZACJA LETNIEGO 
WYPOCZYNKU DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z TERENU 
WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO W CZASIE 
FERII LETNICH 2015 R.

ZORGANIZOWANIE 
ATRAKCYJNEGO I 
BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU 
LETNIEGO DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 73,500.00 zł

2 WSPIERANIE ŚWIETLIC 
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, 
ŚRODOWISKOWYCH I 
KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH, 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
REALIZACJI PROGRAMÓW 
SOCJOTERAPII DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z RODZIN 
DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM "PO 
KOLORACH TĘCZY DO 
GWIAZD"

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI 
TWÓRCZEJ DZIECI, WYOBRAŹNI 
I KREATYWNEGO MYŚLENIA, 
UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA 
SIEBIE I OBRONY WŁASNEGO 
ZDANIA.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 18,210.00 zł
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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

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI
Warszawa, dnia 30.06.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

9 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOCHACZEWIE 1

10 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 1

11 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZOWIECKIM 1

12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĘGROWIE 1

13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KIELCACH 1
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