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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-26

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

1/ KS. ZBIGNIEW 
ZEMBRZUSKI

1/ DYREKTOR CARITAS 
ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ

TAK

2/ BARBARA CZARNOCKA 2/ 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

1/ MAREK KAMIŃSKI 1/ PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORCZEJ

TAK

2/ ALICJA ORZECHOWSKA 2/ CZŁONEK KOMISJI 
NADZORCZEJ

TAK

3/ WŁODZIMIERZ 
ARTYSZUK

3/ 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

Działalność Caritas AW  w roku 2013 prowadzona była w obszarze:
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 
publicznego prowadzona była w Hospicjum Stacjonarnym w Warszawie, w  Hospicjum Domowym w 
Błoniu oraz w Błoniu, Raszynie, Piasecznie i Grójcu poprzez świadczenie  Pielęgniarskiej Opieki 
Długoterminowej Domowej. Ośrodki działalności Leczniczej w Błoniu, Piasecznie, Grójcu i Raszynie 
działały na podstawie umów wieloletnich zawartych z  Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkiego NFZ 
na okres 1.02.2013-31.12.2013. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa świadczona była – 
zgodnie z warunkami umowy – pacjentom, których stan wymagał stałej pomocy ze strony personelu 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

pielęgniarskiego. Najczęściej dotyczyło to takich schorzeń jak: skutki udarów mózgu, choroba 
Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, powikłania cukrzycowe, odleżyny. W 2013 r. 
ODL Caritas AW w Błoniu sprawował w ciągu roku opiekę nad 29 pacjentami. Zrealizowano 5376 wizyt 
pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Piasecznie sprawował w ciągu roku opiekę nad 42 pacjentami. 
Zrealizowano 5.019 wizyt pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Grójcu sprawował w ciągu roku opiekę nad 
41 pacjentami. Zrealizowano 5108 wizyt pielęgniarskich. ODL Caritas AW w Raszynie sprawował w ciągu 
roku opiekę nad 52 pacjentami. Zrealizowano 6480 wizyt pielęgniarskich. Hospicjum domowe w Błoniu 
objęło opieką 534 pacjentów. W Hospicjum stacjonarnym w Warszawie przebywało 299 pacjentów. 
Hospicjum stacjonarne działało na podstawie zawartego kontraktu z Mazowieckim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 15.01.2011-31.12.2013. 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.
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 8.02.2012-31.12.2014. 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 
2013 r. w ZOL przebywało łącznie 230 pacjentów.
Z dniem 01.01.2013 r. dokonano scalenia całej działalności leczniczej prowadzonej przez Caritas AW w 
jedno przedsiębiorstwo lecznicze pod nazwą Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW.

II. Na rzecz osób bezdomnych-poprzez prowadzenie 3 placówek dla osób bezdomnych:
 - Ośrodek Charytatywny „Tylko z darów miłosierdzia” w Warszawie, ul. Żytnia 1A     schronisko dla   
kobiet i mężczyzn, mieszkania treningowe, łaźnia, jadłodajnia. W okresie sprawozdawczym schronisko 
zapewniało 143 miejsc dla bezdomnych, w tym 88 dla mężczyzn i 55 dla kobiet. W roku 2013 w 
schronisku przebywało 985 osób.
Z ogólnodostępnej, darmowej jadłodajni korzystały w okresie sprawozdawczym osoby potrzebujące nie 
zamieszkałe w schronisku. Jadłodajnia wydawała w okresie sprawozdawczym do 250 posiłków dziennie 
przez 7 dni w tygodniu. W okresie zimowym posiłki w termosach były także przekazywane – zgodnie z 
umową – na potrzeby służb miejskich.
W okresie sprawozdawczym w programie mieszkań treningowych uczestniczyło 35 osób bezdomnych, 
w tym 6 kobiet i 29 mężczyzn. Mieszkania treningowe tworzyły osobie wychodzącej z bezdomności 
bezpieczną przestrzeń, w której może uczyć się usamodzielniania np. czynności związane z 
prowadzeniem domu, bilansowania budżetu domowego itp.
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) 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 01.07.2013 do 31.12.2013 zrealizowano w schronisku zadanie publiczne dotyczące działań 
aktywizujących i edukacyjnych dla osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności PN. „Na własny rachunek” edycja II.
 - Schronisko „Przystań” w Warszawie, ul. Wolska 172 –schronisko dla mężczyzn. W roku 2013 w 
schronisku przebywało łącznie 361 osób. W schronisku zrealizowano również umowę na prowadzenie 
schroniska specjalistycznego, które oferowało 56 miejsc  dla bezdomnych mężczyzn po leczeniu 
szpitalnym, wymagających czasowej rekonwalescencji i pielęgnacji
 - Schronisko dla mężczyzn w Pieńkach Zarębskich. W roku 2013 pomocy i schronienia udzielono 18 
osobom. 
    oraz 
 - Jadłodajni w Grójcu – ciepły posiłek dla osób o niskim statusie materialnym skierowanych przez 
grójecki Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogółem wydano w 2013 r.  8219 posiłków.

III. Na rzecz dzieci -  -poprzez prowadzenie pięciu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci zaniedbanych wychowawczo z trudnych środowisk w formie świetlic socjoterapeutycznych  na 
terenie warszawskich dzielnic-Ursynów, Wola i Ochota i jednej świetlicy środowiskowej „Pod dachem” 
w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. W 2013 r. świetlice objęły opieką dzienną łącznie 125 dzieci.

Poza działaniami podejmowanymi w ramach placówek, Caritas AW realizowała w roku 2013 
następujące programy i projekty:
 - Program pomocy żywnościowej PEAD - dystrybucja unijnej pomocy żywnościowej.
   Caritas AW w ramach  programu PEAD-2012 i PEAD-2013   otrzymała i rozprowadziła wśród 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

104500

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

najbardziej potrzebujących  żywność na kwotę 3.909.247,25  zł.. Pomoc otrzymało   blisko 47.000 osób.
 - Akcję kolonijno-wypoczynkową dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych pochodzących z 
trudnych środowisk oraz dzieci z Ukrainy i Białorusi. Podczas wakacji letnich 2013   
   Caritas AW zorganizowała 10 turnusów kolonijnych w 5 ośrodkach w Polsce. Dzieci przebywały nad 
morzem w Mikoszowie, na Mazurach w miejscowości Nowa Kaletka k. Olsztyna, w 
   Bocheńcu w Górach Świętokrzyskich oraz w Murzasichlu k. Zakopanego. Wszystkie turnusy były 
profilowane – odbyły się kolonie muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe a także uczące sztuk walki i 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
   W 2013 r. Caritas AW zorganizowała wypoczynek zimowy dla 130 dzieci (uczestników prowadzonych 
przez Caritas AW świetlic) i wypoczynek letni dla 1100 dzieci.   
   Na kolonie i zimowisko wydano 1.185.813,58 zł.  
 - Program „Skrzydła” – długoterminowa pomoc dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, 
    gimnazjów i liceów – potrzebujących materialnego wsparcia. W 2013 r. w ramach programu 
„Skrzydła”  wsparcia udzielono 98 dzieciom na kwotę 70.521,51 zł.
 - Indywidualna pomoc w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowania  pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym. W 2013 r. skorzystało z tej pomocy  645 osób na łączną kwotę
   183.420,07 zł. 
 - Zakup podręczników dla dzieci z ponad 280 rodzin uczących się w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. Caritas AW zakupiła 460 kompletów podręczników na łączną kwotę
   128.937,83 zł.

Caritas AW działała poprzez Parafialne Zespoły Caritas, które świadczyły pomoc charytatywną w 
ramach poszczególnych społeczności  lokalnych archidiecezji warszawskiej. Zespoły funkcjonują w  120 
parafiach archidiecezji i skupiają ok. 1000 wolontariuszy. Działalność Parafialnych Zespołów Caritas 
wspiera młodzież zrzeszona w 26 Szkolnych Kołach Caritas.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ W 
ZAKRESIE ZDROWIA, 
GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

86.90,E

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

POZOSTAŁA POMOC 
SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM

87.90.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI SPORTOWEJ 
ORAZ ZAJĘĆ 
SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ W 
ZAKRESIE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ, GDZIE 
INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

86.90.E

działalność charytatywnej POZOSTAŁA POMOC 
SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

88.99.Z

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

POZOSTAŁA POMOC 
SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 6
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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) 22,235,456.29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,098,639.62 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,049,170.01 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 242,730.20 zł

e) Pozostałe przychody 1,844,916.46 zł

43,401.21 zł

8,788,697.30 zł

3,216,000.85 zł

100,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,772,583.39 zł

0.00 zł

751,521.83 zł

4,999,661.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,400.00 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 599,568.36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,148,099.36 zł

Druk: MPiPS 7
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2.4. Z innych źródeł 3,715,205.18 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 269,001.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -858,052.62 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 107,242.41 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 559,977.92 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: 22,613,762.89 zł 559,977.92 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

9,829,637.66 zł 509,273.07 zł

10,907,222.63 zł 50,704.85 zł

0.00 zł

1,143.75 zł

917,733.57 zł

958,025.28 zł 0.00 zł

1 DOFINANSOWANIE NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO-ŚWIETLICE 
SOCJOTERAPEUTYCZNE, ŁAŹNIA I JADŁODAJNIE DLA BEZDOMNYCH, HOSPICJUM DOMOWE

162,911.51 zł

2 POMOC DZIECIOM - KOLONIE, ZIMOWISKO, PODRĘCZNIKI SZKOLNE ITP. 164,480.92 zł

3 LECZENIE - LEKI, SPRZĘT MEDYCZNY, REHABILITACJA 89,030.16 zł

4 POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WYŻYWIENIE, OPŁATA ZA 
MEDIA, POZOSTAŁA POMOC

83,390.18 zł

1 PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS 94,189.42 zł

2 HOSPICJUM 28,000.00 zł

3 POMOC DZIECIOM, ŚWIETLICE 6,519.02 zł

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

60,165.15 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

205.0 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)

164.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

34.00 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

34.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7,946,672.05 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6,157,553.36 zł

5,900,051.58 zł

- nagrody

- premie

48,000.52 zł

184,596.03 zł

- inne świadczenia 24,905.23 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,789,118.69 zł

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

7,584,222.54 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4,473,081.40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,111,141.14 zł

38.00 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

38.00 osób

106.00 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

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

15,646.86 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)

662,222.67 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 37,800.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

12,755.50 zł

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

Druk: MPiPS 11



1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 WSPIERANIE DZIAŁAŃ DLA 
OSÓB OBJĘTYCH DOMOWĄ I 
STACJONARNĄ OPIEKĄ 
PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ 
(NIEBĘDĄCYCH 
ŚWIADCZENIAMI 
MEDYCZNYMI)

OPIEKA SOCJALNA I 
PSYCHOLOGICZNA 
ŚWIADCZONA PRZEZ 
PRACOWNIKÓW HOSPICJUM 
DOMOWEGO W BŁONIU NAD 
PACJENTAMI Z TERENU 
WARSZAWY I CZŁONKAMI ICH 
RODZIN. ZAKUP SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO I 
REHABILITACYJNEGO 
SŁUŻĄCEGO PACJENTOM.

URZĄD M.ST. WARSZAWY 150,000.00 zł

2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ DLA 
OSÓB OBJĘTYCH DOMOWĄ I 
STACJONARNĄ OPIEKĄ 
PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ 
(NIEBĘDĄCYCH 
ŚWIADCZENIAMI 
MEDYCZNYMI)

OPIEKA SOCJALNA I 
PSYCHOLOGICZNA NAD 
PACJENTAMI HOSPICJUM 
STACJONARNEGO I ZAKŁADU 
OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W 
WARSZAWIE ORAZ NAD 
CZŁONKAMI ICH RODZIN.

URZĄD M.ST  WARSZAWY 337,000.00 zł

3 WAKACJE Z CARITAS AW ZORGANIZOWANIE 
WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z 
WARSZAWY

URZĄD M.ST. WARSZAWY 175,500.00 zł

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

ZAPEWNIENIE POBYTU W 
SCHRONISKU-STAŁEGO 
MIEJSCA DO SPANIA, 
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA, 
POMOCY LEKARSKIEJ I 
PIELĘGNIARSKIEJ, POMOCY 
MATERIALNEJ (ODZIEŻ, ŚRODKI 
CZYSTOŚCI).

URZĄD M.ST. WARSZAWY 573,310.00 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, 
POMOC PSYCHOLOGA, 
WYDAWANIE GORĄCYCH 
POSIŁKÓW DLA OSÓB SPOZA 
SCHRONISKA, UDOSTĘPNIANIE 
ŁAŹNI BEZPŁATNIE DLA 
POTRZEBUJĄCYCH

URZĄD M.ST. WARSZAWY 980,110.00 zł

6 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO-ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 
"OCHOTKA"

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

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 125,000.00 zł

Druk: MPiPS 12



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)

7 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 UDZIAŁ W 
ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 250,800.00 zł

8 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 UDZIAŁ W 
ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH ORAZ 
SPECJALISTYCZNYCH.

URZĄD DZIELNICY WOLA 299,320.00 zł

9 ORGANIZACJA LETNIEGO 
WYPOCZYNKU DLA 50 
SENIORÓW DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY

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

URZĄD DZIELNICY WOLA 8,000.00 zł

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

POPRAWA JAKOŚCI 
ŚWIADCZONYCH USŁUG 
POPRZEZ M.IN. ZAKUP 
NOWEGO SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO 
WYPOŻYCZANEGO 
PACJENTOM.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 20,000.00 zł

11 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 35,396.85 zł

12 X-JUBILEUSZOWY FESTYN 
RODZINNY DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY 
ŁOMIANKI

ZORGANIZOWANIE FESTYNU 
RODZINNEGO NA TERENIE 
PARAFII PW. ŚWIĘTEJ 
MAŁGORZATY

GMINA ŁOMIANKI 12,000.00 zł

Druk: MPiPS 13



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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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 2013 R.

ZORGANIZOWANIE 
WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI 
I MŁODZIEŻY

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 173,950.00 zł

2 DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I 
EDUKACYJNE DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH 
REALIZUJĄCYCH 
INDYWIDUALNY PROGRAM 
WYCHODZENIA Z 
BEZDOMNOŚCI CARITAS 
ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ NA WŁASNY 
RACHUNEK EDYCJA II

PRZYGOTOWANIE OSÓB 
BEZDOMNYCH DO 
SAMODZIELNEGO 
FUNKCJONOWANIA POZA 
SCHRONISKIEM.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 13,000.00 zł

3 WSPIERANIE I REALIZACJA 
PROGRAMÓW 
INFORMACYJNO-
EDUKACYJNYCH 
UKIERUNKOWANYCH NA 
OGRANICZENIE PRZEMOCY 
W RODZINIE "TYLKO 
KOCHAJ"

UKIERUNKOWANIE NA 
OGRANICZENIE PRZEMOCY W 
RODZINIE, PRZECIWDZIAŁANIE 
ZABURZENIOM ŻYCIA 
RODZINNEGO W ZWIĄZKU Z 
NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 24,514.00 zł

4 WSPIERANIE ŚWIETLIC 
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, 
ŚRODOWISKOWYCH I 
KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
REALIZACJI PROGRAMÓW 
SOCJOTERAPII DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z RODZIN 
DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM "PODARUJ 
MI TROCHĘ SŁOŃCA"

REALIZACJA PROGRAMU 
SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN 
DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM 
ALKOHOLIZMU.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 38,100.00 zł

5 WARSZAWA, KAPLICA RES 
SACRA MISER (XIX w.): ETAP 
II-PRACE INTERWENCYJNE I 
RATUNKOWE WYSTROJU 
MALARSKIEGO Z XVII I XIX 
WIEKU W KAPLICY RES 
SACRA MISER

PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI 
EKSPOZYCYJNYCH FRAGMENTU 
XIX WIECZNEJ, OLEJNEJ 
POLICHROMII ZNAJDUJĄCEJ SIĘ 
W CZĘŚCI WSCHODNIEJ 
SKLEPIENIA W KAPLICY RES 
SACRA MISER

MINISTERSTWO KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

100,000.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

KS. ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI
WARSZAWA, DNIA 26.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1

2 PAŃSTWOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M.ST. WARSZAWA 2

3 ZUS I ODDZIAŁ W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK 1

4 MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1

5 AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE 1

6 URZĄD DZIELNICY WOLA 4

7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 2

Druk: MPiPS 15


