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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1/ KS. ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI-DYREKTOR CARITAS 

ARCHIDIECEZJI    WARSZAWSKIEJ
2/ BARBARA CZARNOCKA-ZASTĘPCA DYREKTORA CARITAS 
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

1/ MAREK KAMIŃSKI - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
NADZORCZEJ
2/ ALICJA ORZECHOWSKA - CZŁONEK KOMISJI NADZORCZEJ
3/ WŁODZIMIERZ ARTYSZUK - CZŁONEK KOMISJI 
NADZORCZEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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§ 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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

§ 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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność Caritas AW w roku 2011  prowadzona  była w obszarze 3 kręgów 
problemowych w placówkach założonych i prowadzonych przez nasz podmiot:
Na rzecz osób chorych – poprzez świadczenie usług w 5 Niepublicznych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej  ( w Warszawie , Piasecznie, Raszynie , Błoniu i 
Grójcu) w formie Hospicjum Stacjonarnego ,  Zakładu  Opiekuńczo – 
Leczniczego, Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej i Hospicjum Domowego. 
Na rzecz osób bezdomnych – poprzez prowadzenie 3 Schronisk dla osób 
bezdomnych ( 2 w Warszawie i 1 w Pieńkach Zarębskich ), 2 jadłodajni ( w 
Warszawie i Grójcu ) ,łaźni ( w Warszawie) i projektu wychodzenia z 
bezdomności pn. Mieszkania Treningowe.
Na rzecz dzieci  zaniedbanych wychowawczo z trudnych środowisk  – poprzez 
prowadzenie 5 świetlic socjoterapeutycznych na terenie warszawskich dzielnic – 
Ursynów, Wola i Ochota.
Poza działaniami podejmowanymi w ramach placówek, Caritas AW realizowała 
w roku 2011 następujące programy i projekty: 
Program pomocy żywnościowej PEAD – dystrybucja unijnej pomocy 
żywnościowej.
Akcję kolonijno-wypoczynkową dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych 
oraz dzieci zaniedbanych wychowawczo,  którą objęto 1070 dzieci  
Program „Skrzydła” - długoterminowa pomoc dla dzieci - uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów – potrzebujących  materialnego wsparcia. 
Indywidualna  pomoc  w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub 
dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

wypoczynek dzieci i młodzieży

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 ZNZOZ CARITAS AW WARSZAWA 339

2 OŚRODEK CHARYTATYWNY "TYLKO Z DARÓW 
MIŁOSIERDZIA"

WARSZAWA 425

3 SCHRONISKO "PRZYSTAŃ" WARSZAWA 312

Druk: MPiPS 5



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

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

133000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Działalność na rzecz osób chorych
Działalność nieodpłatna na rzecz osób chorych prowadzona jest 
w ramach  Zespołu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 
komórki organizacyjnej zakładu pod nazwą Hospicjum 
stacjonarne w Warszawie oraz przez Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej-Stacje Opieki w Błoniu, Grójcu, Piasecznie i Raszynie 
w ramach komórek organizacyjnych zakładów pod nazwą 
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa oraz w Błoniu-
Hospicjum Domowe.
Hospicjum Stacjonarne-całodobowa opieka medyczna, pomoc 
psychologiczna, rehabilitacyjna i duszpasterska dla chorych 
terminalnie
Świadczeniami zostali objęci pacjenci zajmujący w ciągu 2011 
roku 24 przewidziane kontraktem z NFZ miejsca hospicyjne.  Były 
to, zgodnie z warunkami kontraktu, osoby z rozpoznaniem 
nieuleczalnej choroby nowotworowej lub innej choroby 
terminalnej.
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej-opieka pielęgniarska 
udzielana osobom obłożnie chorym i niedołężnym w miejscu ich 
zamieszkania. Pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona 
była, zgodnie z warunkami kontraktu z NFZ, pacjentom, których 
stan wymagał stałej pomocy ze strony personelu pielęgniarskiego 
i  którzy w skali Barthel uzyskali nie więcej niż 40 punktów. 
Najczęściej byli to pacjenci dotknięci takimi schorzeniami jak udar 
mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba 
Parkinsona, powikłania cukrzycowe, odleżyny. POD sprawowana 
była w środowisku domowym pacjenta (w promieniu ok. 30 km od 
siedziby Stacji) i miała również na celu edukację chorego i jego 
rodziny w zakresie samoopieki i samopielęgnacji. 
Współpracowano z lokalnymi przychodniami i szpitalami w kwestii 
objęcia pacjentów opieką oraz w procesie leczenia - z lekarzem 
POZ. W ramach POD personel NZOZ nieodpłatnie wypożyczał 
pacjentom sprzęt  rehabilitacyjny.
NZOZ Stacja Opieki w Błoniu-w ciągu roku sprawował opiekę nad 
49 pacjentami. Zrealizowano 5886 wizyt pielęgniarskich oraz 12 
jednorazowych wyjść do pacjentów nieobjętych opieką 
długoterminową.
NZOZ Stacja Opieki w Raszynie-w ciągu roku sprawował opiekę 
nad 59 pacjentami 
NZOZ Stacja Opieki w Grójcu-w ciągu roku sprawował opiekę nad 
35 pacjentami. Zrealizowano 5112 wizyt pielęgniarskich oraz 39 
jednorazowych wyjść do pacjentów nieobjętych opieką 
długoterminową.
Zadanie powyższe wspierane było w roku 2011  przez Gminę 
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Grójec na podstawie umowy „Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi”. Świadczenia te polegały na:
 1.dojeździe pielęgniarki do domu pacjenta i świadczeniu usług 
pielęgniarskich przy łóżku chorego; 
2.współpracy z rodziną chorego polegającej na prowadzeniu 
działań edukacyjnych w kwestii sprawowania opieki ciągłej nad 
przewlekle chorym; 
3. współpracy z przychodniami, ze szpitalem w Grójcu w kwestii 
objęcia pacjentów opieką i lekarzem POZ w kwestii sprawowania 
dalszej opieki medycznej w domu pacjenta;
4.pomocy w przedłużaniu recept, sporadycznie w ich wykupie lub 
bieżących zakupach.
NZOZ Stacja Opieki w Piasecznie- w ciągu roku sprawował 
opiekę nad 16 pacjentami. Zrealizowano 2960 wizyt 
pielęgniarskich. 
Zadanie powyższe wspierane było w roku sprawozdawczym  
dodatkowo przez Gminę Piaseczno na podstawie umowy 
„Wspieranie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
długoterminowej opiece mieszkańców Gminy Piaseczno”. 
Świadczenia te polegały na: 
1) dojeździe pielęgniarki do domu pacjenta i świadczeniu usług 
pielęgniarskich przy łóżku chorego; 
2) współpracy z rodziną polegającej na prowadzeniu działań 
edukacyjnych w kwestii sprawowania opieki ciągłej nad 
przewlekle chorym; 
3) współpracy z piaseczyńskimi przychodniami w kwestii objęcia 
pacjentów opieką; 
4)   pomocy w przedłużaniu recept, sporadycznie w ich wykupie 
lub bieżących zakupach: 
5) prowadzeniu łaźni czynnej w dni powszednie w siedzibie Stacji. 
W roku 2011 z usług łaźni  skorzystano 1903 razy. W gabinecie 
zabiegowym, w siedzibie Stacji, 576 razy udzielono pomocy  
pielęgniarskiej osobom bezdomnym i innym nieubezpieczonym 
mieszkańcom gminy Piaseczno.
Hospicjum domowe w Błoniu-w ramach umowy z NFZ objęto 
świadczeniami z zakresu opieki paliatywnej 94 osoby (w skali 1 
miesiąca) w stanach terminalnych
Świadczeniami objęto w ciągu roku 659 pacjentów zamieszkałych 
na terenie archidiecezji warszawskiej (powiat warszawsko-
zachodni, grójecki, grodziski, piaseczyński, pruszkowski).
Składały się na nie: 
- pomoc medyczna (wizyty pielęgniarek u pacjenta  2 razy w 
tygodniu  i lekarza średnio  2-3   razy w miesiącu); 
- pomoc psychologiczna (wizyty psychologów, rozmowy z 
pacjentem i członkami rodziny, prowadzenie grupy wsparcia); 
- pomoc socjalna (w  zależności od sytuacji socjalnej i materialnej 
rodziny); 
- pomoc duszpasterska; 
- wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 
W wykonywaniu opisanych zadań Hospicjum współpracowało z 
laboratoriami medycznymi wykonującymi badania oraz firmami 
zapewniającymi transport chorych do szpitali lub hospicjów 
stacjonarnych. 
Ponadto w ramach hospicjum domowego realizowano umowę 
pod nazwą „Wspieranie działań dla osób objętych domową i 
stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną (nie będących 
świadczeniami medycznymi)” zawartą na okres 22.04.2011 - 
31.12.2013  z  m. st. Warszawą (Biuro Polityki Zdrowotnej). W 
ramach umowy zamieszkali na terenie Warszawy pacjenci oraz 
członkowie ich rodzin w łącznej liczbie 197 osób otrzymywali na 
zasadzie wizyt domowych pomoc pracownika socjalnego 
(rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych, załatwianie spraw 
urzędowych) i pomoc psychologiczną. Raz w miesiącu odbywało 
się spotkanie grupy wsparcia dla osób osieroconych z udziałem 
psychologa, pracownika socjalnego i kapelana. 
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2. Działalność na rzecz osób bezdomnych

Działalność na rzecz osób bezdomnych prowadzona jest w 2 
schroniskach dla bezdomnych: w Warszawie przy ul. Żytniej 1A i 
w Pieńkach Zarębskich .
Schronisko dla bezdomnych w Warszawie przy ul. Żytniej 1A 
prowadziło jadłodajnię i łaźnię.
Jadłodajnia wydawała w okresie sprawozdawczym do 300 
posiłków dziennie, a nadto posiłki przekazywane służbom 
miejskim i posiłki na wynos w menażkach. Łącznie w 2011 roku 
jadłodajnia wydała 126 000 posiłków.  
Łaźnia – wyposażona w 3 kabiny prysznicowe, w tym jedną dla 
osób niepełnosprawnych - czynna była w okresie 
sprawozdawczym od poniedziałku do soboty w godz. 8-12 i 13.30
-17.30.. Osobom bezdomnym zapewniano ręcznik, środki 
higieniczne (mydło, szampon), 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 roku 2011 z łaźni korzystano 7859 razy.
Schronisko w Pieńkach Zarębskich
W okresie sprawozdawczym realizowano w placówce umowę 
wieloletnią na lata 2009-2012 na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych. Zadanie było współfinansowane przez m. st. 
Warszawę. Schronisko dysponuje 16 miejscami. W okresie 
sprawozdawczym 25 bezdomnym mężczyznom udzielono 
schronienia i wyżywienia oraz podjęto w stosunku do nich pracę 
socjalną (odzyskiwanie dokumentów i uprawnień zawodowych, 
odnawianie więzi rodzinnych, regulowanie spraw prawnych) oraz 
terapeutyczną (terapia uzależnień).
Jadłodajnia w  Grójcu
Jadłodajnia funkcjonowała na podstawie umowy z Gminą Grójec 
wydając w dni robocze gorące posiłki najuboższym mieszkańcom 
Grójca i okolic. Dzienna liczba korzystających wyniosła średnio 
37 osób. Ich odbiorcami były  osoby kierowane do jadłodajni 
przez  MGOPS w Grójcu zamieszkujące teren Grójca i okolic  o  
niskim statusie materialnym będące klientami  MGOPS w Grójcu, 
w większości w trybie stałym. W roku  2011 r. wydano 10374 
posiłki obejmując pomocą ok. 400 osób. W grupie tej były 
wyłącznie osoby dorosłe, zdecydowana większość mężczyzn - 
ok. 75%.  
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi 5 świetlic 
socjoterapeutycznych w Warszawie przy ul. Dereniowej 12, KEN 
101, Sokołowskiej 4, Żytniej 1A i Gorlickiej 5/7 udzielających 
pomocy dla dzieci z trudnych środowisk.
W okresie sprawozdawczym świetlice socjoterapeutyczne Caritas 
AW działały na podstawie umów 3-letnich (termin obowiązywania: 
od 1.12.2009 do 30.11.2012 r.) zawartych, z właściwymi ze 
względu na ich położenie,  urzędami dzielnicowymi (Wola, 
Ursynów, Ochota). Są to umowy na:
1. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego na terenie dzielnicy Wola – w przypadku świetlic przy 
ul. Żytniej i Sokołowskiej;
2. prowadzenie na terenie dzielnicy Ursynów środowiskowych 
form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – w przypadku świetlic przy al. KEN i ul. Dereniowej;
3. prowadzenie na terenie dzielnicy Ochota środowiskowych form 
wparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień – 
w przypadku świetlicy przy ul. Gorlickiej.
Na podstawie tych umów placówki objęły opieką dzienną łącznie 
ok. 125 dzieci zagrożonych popadnięciem w zachowania 
destruktywne, w tym szczególnie używanie środków 
psychoaktywnych i stosowanie przemocy. W każdej placówce z 
podopiecznymi pracował zespół w składzie: kierownik, 2 
wychowawców, psycholog, socjoterapeuta i reedukator, 
wspierany przez liczny wolontariat. Praca z dziećmi objęła 
następujące działania:
- działania opiekuńczo-wychowawcze (5 razy w tygodniu po 6 
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godzin dziennie: diagnozowanie problemów dziecka, codziennie 
zajęcia o charakterze warsztatowym uczące funkcjonowania w 
grupie rówieśniczej i środowisku domowym, poprawiające 
samoocenę i eliminujące destruktywne zachowania);
- pomoc psychologiczną dla dzieci (1 raz w tygodniu po 4 
godziny) oraz pomoc psychologiczną dla rodziców (1 raz w 
tygodniu po 2 godziny);
- pomoc w nauce szkolnej (5 razy w tygodniu po 1,5-2 godziny);
- dożywianie (5 razy w tygodniu);
- zagospodarowanie czasu wolnego przez organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych (po 1 imprezie w 
placówce miesięcznie).
Jednocześnie podejmowano kroki mające na celu zmianę sytuacji 
domowej uczestników,  jak również działania interwencyjne w 
sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka.  Placówki 
współpracowały - w celu koordynacji oddziaływania na 
uczestników i ich środowisko domowe -  z lokalnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej i wydziałami urzędów dzielnicy, szkołami, 
wydziałami rodzinnymi i dla nieletnich sądów rejonowych, 
pedagogami szkolnymi, kuratorami, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi oraz Państwową Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
W roku 2011 świetlice przy ul. Sokołowskiej i Żytniej  realizowały 
ponadto umowę zawartą z Urzędem Dzielnicy Wola na okres 11 
miesięcy, luty – grudzień 2011 pod nazwą „Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych 
placówek wsparcia dziennego” a w jej ramach zajęcia w 
następujących blokach tematycznych: „Mali artyści, czyli 
warsztaty twórcze”, „Sport to zdrowie!”, „Jak ryba w wodzie!”, „Z 
kulturą na TY”, „Piękniejsza Polska”, „Mały kinomaniak” i 
„Poznaję bo lubię”.
Świetlica przy ul. Sokołowskiej zrealizowała dodatkowo 
następujące umowy na działania edukacyjno wychowawcze:
- „Trzeźwo kocham – czyli program socjoterapii dla dzieci i rodzin 
ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym” realizowany 
w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień) w ramach umowy z 
Zarządem Województwa Mazowieckiego (wyjazd i 3 pikniki dla 
dzieci i ich rodzin połączone z edukacją i terapią);
-  „Zdrowe i bezpieczne lato – czyli wspieranie i realizacja 
programu profilaktycznego” w okresie lipiec - sierpień 2011 w 
ramach umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego (2 
wyjazdy 1-dniowe dla dzieci o charakterze terapeutycznym);
- „Moja Warszawa czyli program spędzania czasu wolnego dzieci 
i rodziców świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas AW przy ul. 
Sokołowskiej 4” w ramach umowy z  Urzędem Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (10 
wycieczek z przewodnikiem po Warszawie).
Program „Skrzydła
Program "Skrzydła" ma na celu długoterminową pomoc dla dzieci 
-  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – 
potrzebujących  materialnego wsparcia. Firma lub osoba 
prywatna obejmuje dziecko lub dzieci pomocą finansową przez 
okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program  
zapewnia dyskrecję dzieciom korzystającym z pomocy i 
pozytywnie wpływa na wizerunek firmy-darczyńcy. W roku 2011 w 
ramach programu „Skrzydła” wsparcia udzielono: 15 dzieciom ze 
środków przekazanych przez prywatną firmę; 10 dzieciom ze 
środków przekazanych przez Caritas Polska; 40 dzieci z wpłat 
indywidualnych. 
Indywidualna pomoc finansowa
W roku 2011 z pomocy indywidualnej skorzystały 133 osoby  na 
łączną kwotę  81 049,95 zł. Indywidualnej pomocy udzielano na 
podstawie umów darowizny z zainteresowanymi zastrzegając 
wykorzystanie środków zgodnie z uzgodnionym celem oraz 
przedstawienie stosownych dokumentów (rachunków/faktur). W 
większości przypadków pomoc indywidualna dotyczyła zakupu 
leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowania pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym. 
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Program pomocy żywnościowej PEAD – dystrybucja unijnej 
pomocy żywnościowej.
Caritas AW w ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności 
najuboższej ludności Unii Europejskiej - 2011” otrzymała oraz 
rozprowadziła wśród najbardziej potrzebujących 1.155.521,6 kg 
żywności na kwotę 2.823.754,38 zł. Przy współpracy 86 
organizacji charytatywnych (parafie, Parafialne Zespoły Caritas, 
inne podmioty kościelne)  oraz za pośrednictwem 9 placówek 
Caritas AW rozprowadzano 19 rodzajów produktów spożywczych.
Kod PKD: 86.90.E
Kod PKD: 87.90.Z
Kod PKD: 88.99.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Działalność na rzecz osób chorych
Działalność odpłatna na rzecz osób chorych prowadzona jest 
przez Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Warszawie-w ramach komórki organizacyjnej Zakładu pod nazwą 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  ZOL  obejmował świadczeniami 
jednorazowo 123 pacjentów. Były to, zgodnie z warunkami 
kontraktu z NFZ, osoby z rozpoznaniem choroby przewlekłej oraz 
ukończonym procesem diagnozowania i leczenia operacyjnego, 
wymagające stałej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej i rehabilitacji, 
ocenione w skali Barthel na mniej niż 40 punktów. Znajdowało się 
wśród nich 24 chorych, którzy w skali Barthel uzyskali 0 punktów. 
W ciągu roku zwiększono kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi 
w stanach wegetatywnych z 24 do 32. 

2. Działalność na rzecz osób bezdomnych
Działalność na rzecz osób bezdomnych prowadzona jest w 2 
schroniskach w Warszawie przy ul. Wolskiej 172 i Żytniej 1A.
Schronisko dla bezdomnych „Przystań” przy ul. Wolskiej 172-
prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn i osób 
bezdomnych (mężczyzn) po leczeniu szpitalnym.
Wykonanie obu zadań współfinansowane jest przez m. st. 
Warszawę. 
Schronisko oferowało 60 miejsc noclegowych, możliwość 
korzystania z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnego 
użytku (świetlicy wraz z biblioteką i odbiornikami RTV oraz 
pracowni komputerowej z bezpłatnym dostępem do internetu). 
Mieszkańcy otrzymywali 3 posiłki dziennie (w tym co najmniej 
jeden gorący) oraz dodatkowo produkty żywnościowe 
pozyskiwane od darczyńców. Udzielano im pomocy w odzyskaniu 
utraconych dokumentów, uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz 
składaniu pism urzędowych. Oferowano pomoc psychologiczną 
oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, 
zwłaszcza terapii uzależnień. Mieszkańcy otrzymywali potrzebną 
odzież i obuwie oraz środki higieny. Osobom usamodzielniającym 
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się przekazywano uzyskane od darczyńców elementy 
wyposażenia mieszkań (meble, sprzęt kuchenny). W roku 2011 w 
schronisku dla bezdomnych – przy pełnym obłożeniu miejsc na 
koniec roku 2011 –  odnotowano 122 nowe przyjęcia.
Dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym wymagających 
czasowej rekonwalescencji i pielęgnacji. schronisko oferowało 30 
miejsc. Przyjęcie do placówki opierało się na skierowaniu 
lekarskim lub wypisie ze szpitala. Mieszkańcom udzielano opieki 
pielęgnacyjnej.  Podopieczni mieli możliwość korzystania z 
interwencyjnej konsultacji medycznej w przychodni „Lekarzy 
Nadziei”, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska 
oraz  z wsparcia  na zasadach przyjętych dla pozostałych 
mieszkańców (pełne wyżywienie, socjalna, psychologiczna, 
materialna). W razie potrzeby posiłki donoszone były do łóżka 
rekonwalescenta. W roku 2011 w ramach schroniska dla 
bezdomnych po leczeniu szpitalnym – przy pełnym obłożeniu 
miejsc na koniec roku 2011 – odnotowano 190 nowych przyjęć.
Ośrodek Charytatywny „Tylko z darów miłosierdzia” przy ul. 
Żytniej 1A- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i 
prowadzenie mieszkań treningowych dla osób wychodzących z 
bezdomności.
Zadania współfinansowane były przez m. st. Schronisko 
oferowało osobom bezdomnym możliwość korzystania z 
urządzeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnego użytku (świetlicy 
wraz z biblioteką i odbiornikami RTV oraz pracowni komputerowej 
z bezpłatnym dostępem do internetu). Mieszkańcy otrzymywali 3 
posiłki dziennie (w tym co najmniej jeden gorący) oraz dodatkowo 
produkty żywnościowe pozyskiwane od darczyńców. Udzielano 
im pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów, uzyskaniu 
świadczeń socjalnych oraz redagowaniu pism urzędowych. 
Oferowano pomoc psychologiczną oraz możliwość uczestniczenia 
w zajęciach terapeutycznych, zwłaszcza terapii uzależnień. 
Mieszkańcy otrzymywali potrzebną odzież i obuwie oraz środki 
higieny. Osobom usamodzielniającym się przekazywano 
uzyskane od darczyńców elementy wyposażenia mieszkań 
(meble, sprzęt kuchenny).
Schronisko dla bezdomnych zapewniało w okresie 
sprawozdawczym 130 miejsc, w tym 74 dla mężczyzn i 56 dla 
kobiet. Przebywający w schronisku mieli zapewniony całodobowy 
pobyt i wyżywienie (3 posiłki dziennie), pomoc socjalną, 
psychologiczną, medyczną i prawną w ramach wolontariatu, 
możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego, magazynu 
odzieżowego, świetlicy. W roku 2011 w schronisku – przy pełnym 
obłożeniu miejsc na koniec roku 2011 – odnotowano nowych 425 
przyjęć.
W okresie sprawozdawczym w programie mieszkań treningowych 
uczestniczyły 32 osoby bezdomne, w tym 7 kobiet i 25 mężczyzn. 
Osoby te brały udział w warsztatach psychoedukacyjnych: higiena 
snu, zarządzanie emocjami, asertywność. Ponadto beneficjenci 
korzystali z indywidualnych spotkań z psychologiem oraz z 
pomocy pracownika socjalnego (pisanie pism urzędowych, 
porada socjalna, kontakt z OPS).
W Ośrodku Charytatywnym „Tylko z Darów Miłosierdzia” 
funkcjonował społecznie magazyn odzieżowy wydający odzież 
osobom potrzebującym.  Odzież pochodziła  ze zbiórek i 
darowizn od ofiarodawców prywatnych  i instytucjonalnych..

3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
Akcja kolonijno-wypoczynkowa dla dzieci z rodzin wielodzietnych, 
niezamożnych oraz dzieci zaniedbanych wychowawczo. 
Latem 2011 Caritas AW zorganizowała 12 turnusów kolonijnych 
dla dzieci i młodzieży w 7 ośrodkach w różnych miejscach w 
Polsce: Mikoszewo, Sztutowo, Karpacz, Kowary, Biały Dunajec, 
Kowary i Kaletka. Ogółem w koloniach wzięło udział 1070 dzieci. 
Akcję letnią wsparli finansowo: Biuro Edukacji m.st. Warszawy, 
Senat RP, Kuratorium. Caritas AW. Na wszystkich turnusach 
realizowano elementy programu „Podróże”. Odbywały się zajęcia 
plastyczne, taneczne, muzyczne, sportowe oraz kursy pierwszej 
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pomocy przedmedycznej. Po raz  piąty zorganizowano turnus 
muzyczny dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie w 
miejscowości  Nowa Kaletka. Zajęcia muzyczne odbywały  się  
pod okiem  instruktorów  prowadzących  naukę gry na pianinie, 
gitarze, flecie prostym i poprzecznym, klarnecie, oraz 
instrumentach smyczkowych. Poza grą na instrumentach dzieci 
brały  udział w  zajęciach sportowych, plastycznych oraz 
wycieczkach krajoznawczych.
Zorganizowano też zimowisko dla 90 dzieci.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86.90.E

87.90.Z

55.20.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 20,085,020.80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,865,699.39 zł
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2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,210,834.06 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 542,045.63 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 11,595,895.80 zł

0.00 zł

8,672,123.51 zł

2,923,772.29 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,149,624.13 zł

0.00 zł

415,702.21 zł

3,733,921.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 3,797,455.24 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -576,743.73 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 197,482.03 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 619,671.98 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 21,372,516.80 zł 619,671.98 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

8,574,895.39 zł 460,200.73 zł

9,787,577.79 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,520,787.10 zł 139,088.67 zł

20,382.58 zł 20,382.58 zł

1,489,256.52 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS-POMOC DLA NAJUBOŻSZYCH Z TERENÓW 
PARAFII

110,775.04 zł

2 PEAD-EUROPEJSKI PROGRAM POMOCY ŻYWIENIOWEJ 88,142.48 zł

3 JADŁODAJNIE I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 187,079.43 zł

4 ŚWIETLICE I WYPRAWKI SZKOLNE 36,252.00 zł

1 PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS 110,775.04 zł

2 JAN BERKA-LECZENIE 13,859.17 zł

3 ŚWIETLICE:SOKOLOWSKA, GORLICKA 2,181.80 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

231.0 osób

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)

199.0 etatów
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203.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

58.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 58.00 osób

144.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 144.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 7,707,567.90 zł

a) z tytułu umów o pracę 6,198,052.09 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 5,571,265.85 zł

nagrody

premie

58,703.00 zł

115,058.48 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 453,025.66 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,509,514.91 zł

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

6,915,760.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4,086,140.73 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,829,619.27 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

6,363.13 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,479.95 zł

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

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

12,500.00 zł

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

0.00 zł

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

15,200.00 zł

10. 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 95,500.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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TAK-PARAGRAF 22 
STATUTU-UDZIELANIE 
POŻYCZEK Z 
ZAKŁADOWEGO 
FUNDUSZU 
ŚWIADCZEŃ 
SOCJALNYCH

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 WSPIERANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ DOMOWĄ I 
STACJONARNĄ, OPIEKĄ PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ (NIEBĘDĄCYCH 
ŚWIADCZENIAMI MEDYCZNYMI)-UMOWA NR PZ-B/VI/1/2/-NGOH/40/11 Z 
URZĘDEM M.ST. W WARSZAWIE

150,000.00 zł

2 WSPERANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ 
OPIEKĄ PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ (NIEBĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI 
MEDYCZNYMI)-UMOWA NR PZ-B/VI/1/2-NGOH/41/11 Z URZĘDEM M.ST. W 
WARSZAWIE

337,000.00 zł

3 UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM POPRZEZ 
PROWADZENIE SCHRONISKA-UMOWA NR 3/10/483/2009-2012/PIEŃKI Z 
URZĘDEM M.ST. W WARZSZAWIE

71,039.41 zł

4 DZIAŁANIA SOCJALNO=POMOCOWE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH 
POLEGAJĄCE NA PROWADZENIU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 
MĘŻCZYZN PRZY UL. WOLSKIEJ 172-UMOWA NR 3/10/482/2009-2012 Z 
URZĘDEM M.ST.W WARSZAWIE

270,700.00 zł

5 PROWADZENIE ŁAŹNI PRZY UL. ŻYTNIEJ 1A SCHRONIENIE I POMOC DLA 
OSÓB BEZDOMNYCH-UMOWA NR 3/10/481/2009-2012 Z URZĘDEM M.ST.W 
WARSZAWIE

41,200.00 zł

6 DZIAŁANIA SOCJALNO-POMOCOWE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH PO 
LECZENIU SZPITALNYM POLEGAJĄCE NA PROWADZENIU SCHRONISKA DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN PRZY. UL. WOLSKIEJ 172-UMOWA NR 
3/10/487/2009-2012 Z URZĘDEM M.ST.W WARSZAWIE

217,000.00 zł

7 PROWADZENIE I UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY OSOBOM 
BEZDOMNYM POPRZEZ PROWADZENIE SCHRONISKA-UMOWA NR 
3/10/484/2009-2012 Z URZĘDEM M.ST. W WARSZAWIE

586,500.00 zł

8 PROWADZENIE JADŁODAJNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH I UBOGICH PRZY UL. 
ŻYTNIEJ 1A-UMOWA NR 3/10/485/2009-2012 Z URZĘDEM M.ST. W 
WARSZAWIE

102,000.00 zł

9 PROWADZENIE PROGRAMU MIESZKAŃ TRENINGOWYCH PRZY UL. ŻYTNIEJ 
1A-UMOWA NR 3/10/486/2009-2012 Z URZĘDEM M.ST. W WARSZAWIE

84,300.00 zł

10 ZIMA POZA MIASTEM 2011-UMOWA NR BE/B/V/2/7/U-42/1/2011/NGO Z 
URZĘDEM M.ST. W WARSZAWIE

15,750.00 zł

11 KOLONIE WAKACYJNA PRZYGODA-UMOWA NR BE/BV/2/7/U-
415/207/2011/INGO Z URZĘDEM M.ST. W WARSZAWIE

181,350.00 zł

12 WSPIERANIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W 
DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE MIESZKAŃCÓW GMINY PIASECZNO-UMOWA 
NR 8213/EDG/2618/U-WB/2011 Z URZĘDEM GMINY W PIASECZNIE

50,000.00 zł

13 PROWADZENIE ŚRODOWISKOWYCH FORM WSPARCIA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ-UMOWA NR 
WSZ/RP/147/09 Z URZĘDEM DZIELNICY OCHOTA

95,000.00 zł

14 PROWADZENIE NA TERENIE DZIELNICY URSYNÓW ŚRODOWISKOWYCH 
FORM WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM-UMOWA NR URN-XII-SZ-B/VI/1/6-1/2009 Z URZĘDEM DZIELNICY 
URSYNÓW

226,600.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

15 "RAZEM LEPIEJ" CZYLI ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI 
ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM-UMOWA 
NR UD-WOL-XVII-WSZ-B/VI/1/6/16/2011/545 Z RZĘDEM DZIELNICY WOLA

49,500.00 zł

16 MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI CZYLI IMPREZA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z PLACÓWEK-OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH DZIELNICY 
WOLA-UMOWA NR UD-WOL-XVII/B/VI/1/6/381/2011/2554 Z URZĘDEM 
DZIELNICY WOLA

9,640.00 zł

17 PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCHWSPARCIA 
DZIENNEGO NA TERENIE DZIELNICY WOLA-UMOWA NR WSZ-
B/VI/1/6/352/2009-2012 Z URZĘDEM DZIELNICY WOLA

197,919.60 zł

18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA Z WYŁĄCZENNIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI-UMOWA NR 
50/11 Z URZĘDEM GMINY I MIASTA GRÓJEC

20,000.00 zł

19 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-
UMOWA NR 49/11

35,237.71 zł

20 MOJA WARSZAWA CZYLI PROGRAM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA 
DZIECI I RODZICÓW ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS AW 
PRZY UL. SOKOŁOWSKIEJ 4-UMOWA NR UD-WOL-XVII-
WSZ/B/1/6/331/2011/2279 Z URZĘDEM DZIELNICY WOLA

9,500.00 zł

21 ZAPEWNIENIE PRZEZ CARITAS AW GORĄCEGO POSIŁKU OSOBOM 
POTRZEBUJĄCYM Z TERENU GMINY I MIASTA GRÓJEC-POROZUMIENIE Z 
MGOPS

9,330.57 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 WSPIERANIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I 
KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
REALIZACJI PROGRAMÓW SOCJOTERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM-UMOWA NR 13-
40/104/11 Z MAZ. URZĘDEM WOJ.

22,035.00 zł

2 WSPIERANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 
SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 
OD NARKOTYKÓW ORAZ ICH RODZICÓW I OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA 
PROFILAKTYCZNE-UMOWA NR 13-76/104/11 Z MAZOWIECKIM URZĘDEM 
WOJEWÓDZKIM

19,470.00 zł

3 ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W CZASIE FERII LETNICH 2011 R.-
UMOWA NR 6/WAW/2011 Z MAZOWIECKIM URZĘDEM  WOJEWÓDZKIM

112,700.00 zł

4 BUDOWANIE SYSTEMU GROMADZENIA DANYCH O MIESZKAŃCACH 
SCHRONISK DLA OSÓB BEZDOMNYCH CARITAS ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ-UMOWA NR WPS.VII09/2011 Z MAZOWIECKIM URZĘDEM 
WOJEWÓDZKIM

10,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 ZGODNOŚĆ WYKONYWANYCH PRZEZ 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ CARITAS AW W PIASECZNIE 
USŁUG ZE STATUTEM ZAKŁADU I DECYZJĄ 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

MAZOWIECKI URZĄD 
WOJEWÓDZKI, WYDZIAŁ 
KONTROLI

2011-02-04

2 KONTROLA PLANOWA W ZNZOZ CARITAS 
AW

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W M.ST. 
WARSZAWIE

2011-03-10

3 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
OKREŚLAJĄCYCH WYMAGANIA 
HIGIENICZNE I ZDROWOTNE DOTYCZĄCE 
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W 
NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTORAT SANITARNY W 
GRÓJCU

2011-04-06

4 REALIZACJA UMÓW ZAWARTYCH Z M.ST. 
WARSZAWA DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA 
ZADAŃ W OŚRODKU "TYLKO Z DARÓW 
MIŁOSIERDZIA" W WARSZAWIE PRZY UL. 
ŻYTNIEJ 1A

WYDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 
M.ST.WARSZAWY

2011-05-10

5 REALIZACJA UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ 
CARITAS AW Z M.ST.WARSZAWA 
DOTYCZĄCEJ WYKONYWANIA ZADAŃ W 
SCHRONISKU DLA BEZDOMNUCH W 
PIEŃKACH ZARĘBSKICH

WYDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 
M.ST.WARSZAWY

2011-05-30

6 SPRAWDZENIE PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW 
UMOWY NR 1-00-604-14-01-2009-2011/11 Z 
DNIA 24.01.2011 R. O UDZIELANIE 
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

MAZOWIECKI ODDZIAŁ 
WOJEWÓDZKI NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA

2011-07-04

7 OCENA REALIZACJI UMÓW NR 1-00604-15-01
-2007-2010/10 Z DNIA 04.02.2010 R. I NR 1-
00604-15-01-2011-2013/11 Z DNIA 24.01.2011 
R.

MAZOWIECKI ODDZIAŁ 
WOJEWÓDZKI NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA

2011-07-04

8 ŚRODKI WŁASNE I POZYSKANE Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ W RAMACH UMOWY NR PZ-B/VI/1/2-
NGOH/41/11 W ZNZOZ CARITAS AW

URZĄD M.ST WARSZAWY 2011-08-25

9 KONTROLA SANITARNA W ZWIĄZKU Z 
OGNISKAMI EPIDEMIOLOGICZNYMI W 
ZNZOZ CARITAS AW

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W M.ST. 
WARSZAWIE

2011-09-19

10 WARUNKI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW 
MEDYCZNYCH, STANU ZAOPATRZENIA 
ORAZ STANU EWIDENCJI I DOKUMENTACJI 
MATERIAŁOWEJ

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

2011-10-04
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

MAGDALENA DUDZIŃSKA-GÓRAL - GŁÓWNA KSIĘGOWA CARITAS 
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

WARSZAWA, DNIA 04.07.2012 ROK.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

11 REALIZACJA UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ 
CARITAS AW Z M.ST. WARSZAWA 
DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA ZADAŃ W 
SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH W 
WARSZWIE PRZY UL. WOLSKIEJ 172

WYDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 
M.ST WARSZAWY

2011-11-22

12 KONTROLA STANU SANITARNO-
HIGIENICZNEGO W ZWIĄZKU Z OGNISKAMI 
EPIDEMIOLOGICZNYMI W ZNZOZ CARITAS 
AW

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W M.ST 
WARSZAWIE

2011-11-23
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