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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-05

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@caritasaw.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

2005-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000684000000 6. Numer KRS 0000225750

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas 
Archidiecezji 
Warszawskiej

TAK

Barbara Czarnocka Zastępca Dyrektora 
Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

TAK

Sławomir Opaliński Zastępca Dyrektora 
Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Kamiński Przewodniczący Komisji 
Nadzorczej

TAK

Alicja Orzechowska Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Włodzimierz Artyszuk Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą: 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 jest kościelną osobą prawną. Od 
stycznia 2005  posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000225750. Realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego. Prowadzi działalność pomocową w 3 głównych obszarach: 
- działalność leczniczą;
- działania na rzecz osób bezdomnych;
-  wspierające działania pozaszkolne dla dzieci w ramach świetlic socjoterapeutycznych.   

W roku 2020 Caritas AW  finalizowała,  podjęte  wcześniej inwestycje: w Otwocku -  prace budowlane i wykończeniowe  w Domu 
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„Pro Seniore”  oraz  w Ursusie – przebudowę budynku wynajętego od parafii św. Józefa Oblubieńca ul. Sosnkowskiego 29, do 
którego została przeniesiona  siedziba i pomieszczenia Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje” oraz otwarto mieszkania 
treningowe dla osób wychodzących z bezdomności.  

PLACÓWKI LECZNICZE – CENTRUM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ CARITAS AW:

1. Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, w tym:
 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 - Hospicjum Stacjonarne.

2. Ośrodek Działalności Leczniczej w Błoniu (ul. Powstańców 8A) – hospicjum domowe, z filiami-biurami w Piasecznie (ul. 
Piłsudskiego 10)  i Raszynie (ul. Godebskiego 2); 

3. Ośrodek Działalności Leczniczej w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24 – hospicjum domowe. 

PLACÓWKI  DLA OSÓB BEZDOMNYCH I UBOGICH:

1.   Ośrodek Charytatywny TYLKO w Warszawie, ul. Żytnia 1A:
- schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn;
- mieszkania treningowe objęte umową na prowadzenie Ośrodka TYLKO obowiązującą do 30.11.2020: mieszkania w obiekcie 
Ośrodka,  mieszkania przy ul. Siennej 59 i Wolskiej 54 w W-wie; 
- mieszkania treningowe objęte umową na prowadzenie Ośrodka TYLKO obowiązującą od 1.12.2020: mieszkania przy ul. Siennej 
59 i Wolskiej 54, mieszkania w obiekcie przy ul. Sosnkowskiego 29, mieszkania udostępnione przez Miasto (ul. Słowackiego 
38/46, ul. Madalińskiego 96/98 oraz ul. Klaudyny 30);
- mieszkania treningowe prowadzone przez Ośrodek TYLKO na podstawie odrębnej umowy (ul. Ząbkowska 33, ul. Traugutta 3, 
ul. Gierymskiego 1, ul. Jana Pawła II 63) – do 30.11.2020,
- ogólnodostępna łaźnia; 
- ogólnodostępna jadłodajnia;
- streetworking z usługami medycznymi.

2.  Schronisko „Przystań” w Warszawie, ul. Wolska 172: 
- schronisko dla bezdomnych mężczyzn;
- schronisko specjalistyczne dla bezdomnych mężczyzn  - do 30.11.2020;
-mieszkania treningowe prowadzone przez Schronisko PRZYSTAŃ na podstawie odrębnego kontraktu przy ul. Ludnej– do 
30.11.2020.

3.  Dom dla bezdomnych mężczyzn w Pieńkach Zarębskich (gmina Żabia Wola).

4.  Jadłodajnia w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24,  ciepły posiłek dla osób skierowanych przez grójecki Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

PLACÓWKI DLA DZIECI

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci - pomoc dla dzieci pochodzących ze środowisk o niskim statusie 
materialnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- Warszawa,  ul. Dereniowa 12;
-       Warszawa,  ul. KEN 101;
-       Warszawa,  ul. Sokołowska 4;
-       Warszawa,  ul. Gorlicka 5/7;
-       Warszawa,  ul. Okopowa 29B.

OPIS DZIAŁALNOŚCI W PLACÓWKACH

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Jednoczasowo obejmowano świadczeniami 123 pacjentów.  Łącznie w roku 2020 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
przebywało 183 pacjentów z rozpoznaniem choroby przewlekłej oraz ukończonym procesem diagnozowania i leczenia 
przyczynowego, wymagające całodobowej  opieki lekarskiej i  pielęgniarskiej ocenione w skali Barthel na maksymalnie 40 
punktów. 

Hospicjum Stacjonarne
W skali roku 2020 w hospicjum przebywało 156 pacjentów.  Były to osoby z rozpoznaniem nieuleczalnej choroby nowotworowej 
lub innych chorób terminalnych. 
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Hospicjum Domowe w Błoniu
Świadczeniami opieki paliatywnej objęto 89 pacjentów zamieszkałych na terenie powiatów: warszawsko-zachodniego, 
grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, grójeckiego oraz kilku dzielnic Warszawy: Ochota, Ursus, Włochy. Świadczona 
opieka miała charakter interdyscyplinarny.  
W roku 2020 Hospicjum Domowe w Błoniu objęło łącznie leczeniem 445 pacjentów. 
W Ośrodkach Działalności Leczniczej w Piasecznie i w Raszynie działały biura - filie hospicjum domowego w Błoniu.

Hospicjum Domowe w Grójcu
Ośrodek Działalności Leczniczej w Grójcu, zgodnie z kontraktem z MOW NFZ świadczył opiekę paliatywną nad 10 pacjentami. 
Świadczeniami objęto pacjentów zamieszkałych na terenie powiatów: grójeckiego i piaseczyńskiego. Świadczone leczenie miało 
charakter interdyscyplinarny, łącznie 71 pacjentów.

Ośrodek Charytatywny „TYLKO” – do 30.11.2020 r. schronisko zapewniło osobom bezdomnym 130 miejsc sypialnych, w tym 74 
dla mężczyzn i 56 dla kobiet a pod reżimem sanitarnym według umowy obowiązującej od dnia 01.12.2020 r. – 90 miejsc 
sypialnych, w tym 55 dla mężczyzn i 35 dla kobiet. W 2020 r. z noclegów w schronisku skorzystało 195 osób.

Mieszkania treningowe 
W obiekcie Ośrodka TYLKO  do 30.11.2020 funkcjonowało 10 samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych - zamieszkiwało w nich 
w tym okresie w sumie 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn.  Ponadto z mieszkań treningowych na terenie Warszawy 
skorzystało 16 osób wychodzących z bezdomności. 

Jadłodajnia - w Ośrodku Charytatywnym „Tylko” funkcjonowała przez 7 dni w tygodniu, w tym także w dni świąteczne.  W 
okresie sprawozdawczym w ruchu ciągłym wydano osobom z przestrzeni miejskiej 58 070 obiadowych posiłków. 

Łaźnia - w Ośrodku Charytatywnym „Tylko” przyjmowała osoby bezdomne i potrzebujące przez 6 dni w tygodniu w godzinach 8-
14 a osoby przywożone przez służby miejskie przez całą dobę łącznie z weekendami. W okresie sprawozdawczym z łaźni 
skorzystało około 700 osób, które wykąpały się 5927 razy (5361 razy - mężczyźni, 566 razy - kobiety). Wydano 743 zestawy 
ubrań. 288 osób poddano intensywnym zabiegom higienicznym i sanitarnym. 

Streetworking
W 2020 roku ze streetworkingu z naciskiem na podstawowe usługi medyczne na terenie lewobrzeżnej Warszawy skorzystało 
około 355 osób (część z nich wielokrotnie ). Patrole odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu, które trwały od 3 do 4 
godzin. Udzielano podstawowej pomocy medycznej, prowadzono podstawową edukację zdrowotną.  Dokonywano niezbędnych 
zakupów (środki opatrunkowe). Systematycznie prowadzona była dokumentacja w postaci karty patroli i karty kontaktu. 
Rozpoznawano miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie Warszawy. W ramach patroli 22 osoby zostały zabrane do 
schronisk lub skierowane do szpitali. W czasie pandemii wydano 120 zestawów do samodzielnej zmiany opatrunku.

Działania dodatkowe
Ośrodek Charytatywny TYLKO w okresie sprawozdawczym skierował do mieszkańców placówki szereg dodatkowych działań 
wspierających proces wychodzenia z bezdomności:
- Do 30.11.2020 Caritas AW za pośrednictwem Ośrodka TYLKO realizowała w charakterze partnera projekt pn. „Punkt Wyjścia”. 
Liderem projektu była Fundacja „Po Drugie” podejmująca pomoc bezdomnej młodzieży. Program „Punkt Wyjścia” przewidywał 
wachlarz aktywności i relacji mających wzmocnić uczestników w konfrontacji z własnymi słabościami i realnym światem, która 
nader często prowadzi do nadużywania środków psychoaktywnych. Uczestnicy przechodzili diagnozę a następnie brali udział w 
warsztatach samorozwoju, grupie wsparcia, indywidualnych konsultacjach psychologicznych, animacji kulturalnej, konsultacjach 
z prawnikiem. W programie wzięło udział 40 mieszkańców Ośrodka TYLKO. Wśród nich utworzyła się grupa kilkunastu osób 
wyraźnie zainteresowanych dalszym własnym rozwojem. Zajęcia w ramach programu zostały zakłócone i na krótki czas nawet 
zawieszone z powodu pandemii.
-   W grudniu 2020 Caritas AW reprezentowana w zasadniczej mierze przez Ośrodek TYLKO przystąpiła w charakterze partnera 
do projektu w ramach programu Erasmus+ pn. European Best Practices in Psychologically Informed Environments and Trauma 
Informed Care. Projekt ma na celu głębsze rozpoznanie i przełożenie na własną praktykę pracy idei środowiska terapeutycznego 
oraz pomocy uwzględniającej straumatyzowanie osoby wspieranej. Liderem projektu jest Sophia - irlandzka organizacja 
zajmująca się tworzeniem i  utrzymywaniem godnych przestrzeni mieszkalnych dla osób bezdomnych. W projekcie uczestniczy 
poza Caritas AW jeszcze 6  partnerów podejmujących tematykę wykluczenia z różnych krajów europejskich (Portugalii, Hiszpanii, 
Włoch, Danii, Grecji). Z powodu pandemii nie mogło dojść do planowanych wyjazdów seminaryjnych – spotkania odbywały się 
on-line. Jednocześnie czas trwania projektu został przedłużony o rok – do grudnia 2022. 
-   W lipcu i sierpniu 2020 została przeprowadzona gruntowna modernizacja ubikacji i pryszniców dwóch sal sypialnych Ośrodka. 
Obecnie każda z tych sal dysponuje 3 kabinami sedesowymi i 3 kabinami prysznicowymi. Zmieniono całkowicie wystrój toalet i 
instalacje. 
-   Przez cały okres sprawozdawczy – z przerwą na największe zagrożenie epidemiczne na wiosnę oraz w czerwcu 2020 - magazyn 
odzieżowy działający w ramach Ośrodka przyjmował, sortował i wydawał potrzebującym za pośrednictwem łaźni używaną 
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odzież i obuwie.
-   W styczniu i lutym 2020 cztery razy w tygodniu w godz. 16-20 otwarta była „Cafe Żytnia” – miejsce spotkania z kulturą dla 
osób bezdomnych i najuboższych organizujące pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, piosenką i poezją;
-   Ośrodek udostępniał pomieszczenia na spotkania grup terapeutycznych typu AA i NA gromadzących osoby niezamieszkałe w 
Ośrodku. Spotkania te ustały w związku z zagrożeniem epidemicznym.
-   We wrześniu 2020 w Ośrodku TYLKO rozpoczęła się realizacja drugiego projektu w ramach programu Erasmus+ ATL – 
Accomodating Travelling Life („Towarzysz Podróży”). Ambitnym celem projektu jest stworzenie miejsca pracy dla osób z 
własnym  doświadczeniem bezdomności jako swoistych pośredników („towarzyszy podróży”)  między osobami aktualnie 
bezdomnymi a instytucjami pomocowymi. Projekt ma na celu opracowanie programu edukacyjnego nie tylko dla samych 
pośredników, ale też dla osób, które miałyby przygotowywać ich do tej roli. Każdy z partnerów projektu ma w jego efekcie 
wykształcić 5 takich pośredników. Liderem projektu jest hiszpańska organizacja INTRAS. Poza tym w programie uczestniczą 
partnerzy z Finlandii, Włoch, Grecji i Wielkiej Brytanii. 
-   Pod koniec roku Ośrodek TYLKO podjął przygotowania do realizacji projektu „Równi na Starcie”. Jest to program finansowany 
ze środków unijnych podejmowany w partnerstwie z dwoma innymi organizacjami. Liderem programu jest Fundacja „Po Drugie” 
zajmująca się pomocą bezdomnej młodzieży, a drugim partnerem kancelaria prawna „Czupajło & Ciskowski”. Program ma 
wybitny rys aktywizacyjny i przewiduje wieloaspektowe wsparcie uczestników w drodze do adekwatnego zatrudnienia. Praca z 
uczestnikiem rozpocznie się od sporządzenia indywidualnej diagnozy psychologiczno-zawodowej i wytyczenia stosownej ścieżki 
reintegracji. Uczestnik otrzyma wsparcie psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień. Weźmie udział w grupowych warsztatach 
ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji życiowych i społecznych. W rezultacie będzie mógł przejść kurs przygotowania 
do konkretnego zawodu. Po odbyciu kursu program przewiduje wsparcie w zakresie treningu pracy oraz pośrednictwa pracy. 
Nowatorskim aspektem programu jest przewidziana w sporym godzinowym wymiarze funkcja asystentów osoby bezdomnej. 
Asystent będzie miał za zadanie towarzyszyć swemu podopiecznemu podczas całej odbywanej w trakcie programu drogi ze 
wszystkimi jej zawiłościami i trudnościami. Intensywna relacja 1:1 powinna sprzyjać pozytywnym rezultatom – w sferze 
uwarunkowań psychicznych, postawy życiowej, pewności siebie, celowości podejmowanych działań. Doświadczenie pracy 
pomocowej wyraźnie wskazuje na wagę opartej na zaufaniu relacji z drugim człowiekiem. Pomoc niezindywidualizowana jest 
często nieskuteczna przez to, że nie jest ściśle dopasowana do potrzeb lub podawana w zbyt małej dawce. Program, którego 
uruchomienie planowane było pierwotnie na sierpień 2020, zaczął być realizowany dopiero z początkiem 2021 roku. 

Schronisko „Przystań”
W okresie sprawozdawczym  schronisko „Przystań” oferowało miejsca noclegowe (w okresie od 1 stycznia do 30 listopada – 100 
miejsc, w tym – 56 miejsc z usługami opiekuńczymi); w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia – 80 miejsc (już bez usług 
opiekuńczych). W 2020 r. z pobytu w schronisku skorzystały 203 osoby.
Ponadto  udzielono indywidualnej  pomocy  oraz  wsparcia w postaci pomocy żywnościowej   326 osobom z zewnątrz lub byłym 
mieszkańcom zamieszkującym lokale socjalne. Mieszkańcy schroniska korzystali również z interwencyjnych konsultacji 
medycznych w przychodni „Lekarzy Nadziei”. 

Mieszkania treningowe schroniska „Przystań”
W dwóch mieszkaniach treningowych na terenie Warszawy mieszkało 9 osób (mężczyzn) pozostających w kryzysie bezdomności 
przez co najmniej 5 lat. Łączna liczba beneficjentów w 2020 roku wyniosła 12 osób. 

Dom dla bezdomnych mężczyzn w Pieńkach Zarębskich
W okresie sprawozdawczym z domu w Pieńkach Zarębskich  skorzystało łącznie 16 osób.  

Jadłodajnia w  Grójcu
Odbiorcami posiłków w Jadłodajni były osoby kierowane przez M-GOPS w Grójcu, zamieszkujące teren Grójca i okolic, o niskim 
statusie materialnym będące w większości podopiecznymi tego Ośrodka. W ciągu 2020 roku długoterminową, cykliczną pomocą 
stałą objęto 36 osób. Ogółem w 2020 roku wydano 5749 posiłków.

 Świetlice socjoterapeutyczne 
objęły opieką dzienną łącznie 135 dzieci z trudnych środowisk zagrażających destruktywnymi odziaływaniami i zwiększających 
prawdopodobieństwo uciekania się do środków psychoaktywnych i stosowania przemocy. Praca z dziećmi i ich rodzinami 
polegała na:
- działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
- działaniach specjalistycznych,  w tym:  indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, pomoc psychologiczna dla rodziców, 
zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapeutą pedagogicznym, zajęcia socjoterapeutyczne;
- pomocy w nauce szkolnej;
- prowadzeniu warsztatów kulinarnych;
-       prowadzeniu warsztatów rozwijających pasje i umiejętności dzieci, zajęcia plastyczne, muzyczne;
- zagospodarowaniu czasu wolnego przez organizowanie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

W świetlicach realizowano ponadto projekty pn. „Świetlice jak nowe”, w ramach których zakupiono do pracy i nauki zdalnej 
sprzęt komputerowy oraz doposażono placówki w meble.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

DZIAŁALNOŚĆ CARITAS AW POZA PLACÓWKAMI: 

1. zimowisko dla dzieci;
2. program „Skrzydła”;
3. zbiórki żywności;
4. pomoc indywidualna.

 Ad.1 Podczas ferii zimowych 2020. Caritas AW zorganizowała 8-dniowy wyjazd na zimowisko do Murzasichla dla 103 dzieci. 
Wyjazd sfinansowany był z wpłat uczestników oraz środków własnych Caritas AW. Uczestnikami zimowiska byli podopieczni 
świetlic socjoterapeutycznych oraz stypendyści programu „Skrzydła”. Dzieci zwiedzały Zakopane, chodziły na piesze wycieczki w 
góry, kąpały się w basenach termalnych i uczyły się jazdy na nartach. W roku 2020 Caritas AW nie organizowała kolonii letnich 
dla dzieci z powodu pandemii.

Ad. 2 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 profilowaną, systematyczną 
pomocą finansową przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. W roku 2020 w ramach programu „Skrzydła” 
sponsorzy udzielili wsparcia  84 dzieciom.

Ad. 3 W 2020 roku Caritas AW  wzięła udział w jednej zbiórce żywności dla osób potrzebujących, przeprowadzonych pod hasłem 
„Tak pomagam”. Zbiórkę prowadzono w  sieciowych marketach: "Biedronka", „Lewiatan” oraz w innych sklepach osiedlowych. 
W przyjmowanie i transport żywności zaangażowało się  40 wolontariuszy, głównie członków Parafialnych Zespołów Caritas oraz 
uczniów i studentów. Zebrano 785 kg  artykułów spożywczych, z których przygotowano 182 paczki dla osób potrzebujących.

Ad. 4 W roku 2020 z indywidualnego wsparcia  Caritas AW osoby potrzebujące skorzystały 1000 razy na kwotę ok 450 000 zł . 
Pomocy udzielano na podstawie umów darowizn w oparciu o decyzje z OPS. Najczęściej pomagano w zakupach dla seniorów i 
innych potrzebujących w trakcie pandemii. Ponadto w ramach wsparcia indywidualnego kupowano leki przepisane na recepty, 
dofinansowywano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez oraz pobyty na turnusach rehabilitacyjnych. 

W trakcie wiosennego (marzec-kwiecień 2020) i jesiennego (grudzień 2020) szczytu zachorowań na Covid-19 Caritas AW podjęła 
inicjatywę pomocy seniorom w zakupie żywności i środków higienicznych na terenie całej Warszawy. Seniorzy zgłaszali się z 
prośbą o pomoc w wykonaniu i sfinansowaniu zakupów do biura Caritas AW telefonicznie lub drogą mailową. Konkretna lista 
potrzebnych produktów za pośrednictwem koordynatora trafiała do wolontariusza, który wykonywał i dostarczał zakupy do 
osoby potrzebującej. W akcję włączyły się także Parafialne Zespoły Caritas. Produkty żywnościowe i środki czystości zostały w 
całości zakupione ze środków Caritas AW. W realizację pomocy zaangażowanych było 43 wolontariuszy indywidualnych i 105 
wolontariuszy zrzeszonych w Parafialnych Zespołach Caritas. W czasie wiosennego i jesiennego szczytu zachorowań Caritas AW 
przyjęła i zrealizowała ok. 1000 próśb o pomoc w zakupie najpotrzebniejszych produktów. 

Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc charytatywną w ramach poszczególnych parafii archidiecezji warszawskiej. Zespoły 
funkcjonują w 102 parafiach i skupiają 952 wolontariuszy. 

W archidiecezji warszawskiej funkcjonują 23 Szkolne Koła Caritas zrzeszające łącznie około 450 wolontariuszy. Młodzież angażuje 
się w życie szkoły, parafii, wspiera działalność Parafialnych Zespołów Caritas, realizuje własne inicjatywy dobroczynne oraz 
włącza się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie na rzecz osób potrzebujących.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

45000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Caritas AW prowadziła działalność leczniczą w 
trybie stacjonarnym dla chorych z rozpoznaniem 
nieuleczalnej choroby nowotworowej lub innej 
choroby terminalnej wymagających 
całodobowej opieki medycznej - hospicjum 
stacjonarne w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 62 . Dla osób chorych terminalnie 
pozostających w domu - opiekę w trybie 
domowym - hospicjum domowe w Błoniu, 
Grójcu, Piasecznie i Raszynie. W hospicjum 
stacjonarnym, hospicjum domowym w Błoniu i 
Grójcu  sprawowano opiekę nad pacjentami na 
podstawie kontraktu zawartego z Mazowieckim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

86.90.E 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność charytatywnej

1. Prowadzenie dwóch ośrodków dla osób 
bezdomnych: Ośrodka Charytatywnego "Tylko" 
przy ul. Żytniej 1A w W-wie i Schroniska 
"Przystań" przy ul. Wolskiej 172 w W-wie.
2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb 
człowieka - wydawanie codziennie bezpłatnie 
gorących posiłków w ogólnie dostępnej 
jadłodajni w Ośrodku Charytatywnym "Tylko" w 
W-wie oraz wydawanie w jadłodajni Caritas AW 
w Grójcu darmowych ciepłych posiłków osobom 
ubogim skierowanym przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
W Ośrodku Charytatywnym "Tylko" każdy 
potrzebujący (również nie zamieszkały w 
ośrodku) mógł zaspokoić najpilniejsze potrzeby: 
kąpiel w łaźni, dostęp do środków higienicznych 
(ręcznik, mydło, szampon, przybory do golenia), 
otrzymać czystą bieliznę i odzież, a w razie 
potrzeby skorzystać z dezynfekcji.
3. Udzielanie indywidualnej pomocy w zakresie 
zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i protez. 
Podczas zachorowań na covid-19 udzielanie 
pomocy seniorom w zakupie żywności i środków 
higienicznych i ich dostarczanie do domów 
potrzebujących.
4. Udzielanie w ramach programu "Skrzydła" 
pomocy uczącym się dzieciom szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów, 
potrzebującym materialnego wsparcia.

88.99.Z 378 900,00 zł

3

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

Prowadzenie działalności opiekuńczo-
wychowawczej dla dzieci i młodzieży w pięciu 
świetlicach socjoterapeutycznych 
(specjalistycznych placówkach wsparcia 
dziennego) w Warszawie na terenie trzech 
dzielnic (Wola, Ursynów, Ochota) przy ul. KEN 
101, ul. Dereniowej 12, ul. Sokołowskiej 4, ul. 
Okopowej 29B, ul. Gorlickiej 5/7. Program 
edukacyjno-wychowawczy w świetlicach 
realizowany był przez wykwalifikowany zespół w 
składzie:kierownik świetlicy, 2 lub 3 
wychowawców, psycholog dla dzieci, psycholog 
dla rodziców, socjoterapeuta, terapeuta 
pedagogiczny, logopeda.

88.99.Z 100 000,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Odpłatna działalność pożytku publicznego 
w zakresie ochrony zdrowia realizowana 
była w procesie leczenia pacjentów Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) w 
Warszawie. ZOL prowadził działalność 
leczniczą na podstawie kontraktu zawartego 
z MOW NFZ na okres od 01.01.2020 do 
31.12.2020. Świadczenia realizowane były 
w trybie stacjonarnym 24h/7 dni w 
tygodniu. Na czterech oddziałach Zakład 
dysponował 123 łóżkami. W roku 2020 w 
ZOL przebywało 183 pacjentów. Zakłąd 
zapewniał całodobową opiekę lekarską i 
pielęgniarską oraz świadczenia realizowane 
przez rehabilitantów, psychologów, 
pracowników socjalnych, terapeutę 
zajęciowego, logopedę i kapelana. Ośrodek 
współpracował z właściwymi przedmiotowo 
szpitalami w zakresie zapewnienia 
pacjentom hospitalizacji w wymaganych 
stanem zdrowia zakresach.

86.90.E 340 587,11 zł

2

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

Prowadzono odpłatnie dom dla 
bezdomnych mężczyzn w Pieńkach 
Zarębskich oraz mieszkania treningowe dla 
osób wychodzących z bezdomności. 
Mieszkania treningowe znajdowały się w 
Ośrodku Charytatywnym "Tylko" oraz 
dodatkowo na terenie Warszawy (poza 
ośrodkiem) w różnych dzielnicach. Poprzez 
prowadzenie mieszkań treningowych 
zrealizowano program reintegracji 
społeczno-zawodowej osób bezdomnych. 
Odpłatność za pobyt w domu dla 
bezdomnych mężczyzn dokonywana była  
przez właściwą gminę lub mieszkańca. 
Mieszkańcy mieszkań treningowych ponosili 
odpłatność tylko za czynsz i media.

87.90.Z 0,00 zł

3 wypoczynek dzieci i młodzieży

Podczas ferii zimowych 2020 zorganizowano 
8-dniowy wyjazd na zimowisko do 
Murzasichla dla 103 dzieci ze świetlic 
socjoterapeutycznych Caritas AW i 
stypendystów programu "Skrzydła". Wyjazd 
sfinansowany był z wpłat uczestników oraz 
środków własnych Caritas AW. Dzieci 
zwiedzały Zakopane, chodziły na piesze 
wycieczki w góry, kąpały się w basenach 
termalnych i uczyły jazdy na nartach. Na 
wyjeździe realizowany był program 
socjoterapeutyczy. W 2020 roku Caritas AW 
nie organizowała kolonii letnich z uwagi na 
panującą pandemię.

85.51.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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893 686,96 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 079 752,98 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 674 637,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 853 139,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 585 737,06 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 313 474,99 zł

e) pozostałe przychody 922 285,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 049 212,02 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

605 005,25 zł

0,00 zł

4 474 747,73 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-05 11



2.4. Z innych źródeł 15 651 985,19 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 314 502,25 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 891 227,11 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 25 732 917,32 zł 891 227,11 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

12 228 525,51 zł 550 640,00 zł

11 909 222,68 zł 340 587,11 zł

0,00 zł

32,10 zł

959 645,71 zł

635 491,32 zł 0,00 zł

1 Ochrona i promocja zdrowia - leczenie, leki, rehabilitacja, artykuły medyczne 487 700,00 zł

2 Pomoc dzieciom - świetlice socjoterapeutyczne, wypoczynek dzieci 123 600,00 zł

3 Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, bezpłatnej jadłodajni i łaźni dla potrzebujących oraz 
indywidualna pomoc żywnościowa

202 760,00 zł

1 Caritas AW - działalność statutowa, w tym. m.in. działalność lecznicza, pomoc dzieciom, 
bezdomnym i indywidualna pomoc dla potrzebujących.

367 765,24 zł

2 Parafialne Zespoły Caritas - indywidualna pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej 180 598,48 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 750 118,00 zł

2 288 894,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 200,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 624 614,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -323 485,62 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

186 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 74 622,99 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

37 867,22 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

124,09 etatów

319 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

79 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11 194 399,54 zł

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

11 194 399,54 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

8 381,79 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 808,21 zł

31 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

62 osób

w 
tym:

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

62 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

31 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 941 788,03 zł

6 310 437,60 zł

- nagrody

- premie

52 985,00 zł

137 724,77 zł

- inne świadczenia 440 640,66 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 252 611,51 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6 073 691,77 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 120 707,77 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

18 400,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 21 000,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Poprawa jakości życia 
pacjentów i ich rodzin 
objętych opieką hospicjum 
domowego prowadzonego 
przez CARITAS AW poprzez 
holistyczne działania na ich 
rzecz

Wsparcie pielęgniarek oraz 
lekarzy medycyny paliatywnej w 
ramach opieki domowej. Zakup 
drobnego sprzętu medycznego, 
drobnych art. medycznych 
jedno i wielorazowego użytku, 
środków dezynfekcyjnych. 
Pomoc psychologiczna chorym i 
ich rodzinom po śmierci 
pacjenta. Organizowanie 
spotkań dla osieroconych rodzin 
w ramach grupy wsparcia.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

206 320,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 260,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 22 statutu: 
Udzielanie pożyczek z 
Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych
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2 Poprawa jakości życia osób 
przewlekle i terminalnie 
chorych będących 
pacjentami ODL Caritas AW 
W-wa w zakresie 
stacjonarnej opieki 
paliatywno-hospicyjnej oraz 
wsparcia ich rodzin

Usprawniające zabiegi 
rehabilitantów-masażystów 
świadczone na rzecz pacjentów; 
opieka psychologiczna i socjalna 
nad pacjentem i jego rodziną; 
zakup leków i środków 
opatrunkowych; dostarczanie 
chorym posiłków zgodnie z 
zaleceniami lekarza 
prowadzącego.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

400 000,00 zł

3 Działania na rzecz osób 
bezdomnych poprzez 
prowadzenie schroniska, 
schroniska z usługami 
opiekuńczymi i mieszkania 
treningowego

Zapewnienie bezdomnym 
mężczyznom w schronisku przy 
ul. Wolskiej 172 w W-wie 
całodziennego wyżywienia, 
stałego miejsca do spania, 
pomocy lekarskiej, socjalnej, 
psychologicznej, materialnej 
(dostarczanie odzieży, obuwia, 
art. higieny osobistej. 
Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
lokalach mieszkaniowych.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

737 879,90 zł

4 Przeprowadzenie programu 
reintergracji społeczno-
zawodowej osób 
bezdomnych poprzez 
wsparcie mieszkaniowe w 
ramach mieszkań 
treningowych (pilotaż)

Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
dwóch odpowiednio 
wyposażonych lokalach 
mieszkaniowych 
(treningowych).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

79 200,00 zł

5 Działania na rzecz osób 
bezdomnych

Zapewnienie bezdomnym 
kobietom i mężczyznom pobytu 
w Ośrodku Charytatywnym 
"Tylko" w W-wie przy ul. Żytniej 
1A, w tym stałego miejsca do 
spania, całodziennego 
wyżywienia, pomocy 
psychologicznej i materialnej 
(odzież, obuwie, środki ochrony 
osobistej). 
Wydawanie gorących posiłków 
dla osób spoza ośrodka (200-
300 posiłków dziennie).
Udostępnianie bezpłatnej łaźni 
osobom bezdomnym i 
potrzebującym oraz wydawanie 
im czystej bielizny i odzieży.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

1 304 020,00 zł

6 Przeprowadzenie programu 
reintegracji społeczno-
zawodowej osób 
bezdomnych poprzez 
wsparcie mieszkaniowe w 
ramach mieszkań 
treningowych (pilotaż 2)

Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
odpowiednio wyposażonych 
lokalach mieszkaniowych.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

75 797,12 zł
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7 Organizacja i koordynacja 
wolontariatu wspierającego 
mieszkańców Warszawy - 
osoby starsze, pozostające w 
domach w związku z 
zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się 
COVID-19

Pomoc osobom starszym w 
zakupie i dostarczeniu do domu 
najpotrzebniejszych produktów 
żywnościowych, środków 
czystości i środków ochrony 
osobistej w okresie pandemii.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

17 980,00 zł

8 Świetlice na Ursynowie jak 
nowe

Poprawa estetyki pomieszczeń 
poprzez zakup doposażenia 
(meble, laptopy, materiały 
dydaktyczne).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

72 730,00 zł

9 COVID-19 Zmniejszenie ryzyka zarażenia 
koronawirusem osób 
przebywających w Ośrodku 
Charytatywnym "Tylko" poprzez 
zakup i wydawanie środków 
ochrony osobistej (maseczki, 
rękawiczki nitrylowe, przyłbice, 
kombinezony ochronne, żel 
dezynfekcyjny itp.)

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

30 774,00 zł

10 Warszawski streetworking i 
poradnictwo - program 
socjalno-pomocowy na rzecz 
osób w kryzysie 
bezdomności

Pomoc osobom bezdomnym 
przebywającym na ulicy - 
wsparcie medyczne, konsultacje 
lekarskie, opieka pielęgniarska, 
pomoc w przetransportowaniu 
do szpitala, pomoc sanitarna w 
łaźni Ośrodka Charytatywnego 
"Tylko", edukacja 
prozdrowotna.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

10 700,00 zł

11 Działania socjalno-
pomocowe na rzecz osób 
bezdomnych

Zapewnienie bezdomnym 
kobietom i mężczyznom pobytu 
w Ośrodku Charytatywnym 
"Tylko" w W-wie przy ul. Żytniej 
1A, w tym stałego miejsca do 
spania, całodziennego 
wyżywienia, pomocy 
psychologicznej i materialnej 
(odzież, obuwie, środki ochrony 
osobistej). Wydawanie gorących 
posiłków dla osób spoza 
ośrodka (200-300 posiłków 
dziennie). Udostępnianie 
bezpłatnej łaźni osobom 
bezdomnym i potrzebującym 
oraz wydawanie im czystej 
bielizny i odzieży. Prowadzenie 
mieszkań treningowych.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

114 167,00 zł
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12 Działania socjalno-
pomocowe na rzecz osób w 
kryzysie bezdomności

Zapewnienie bezdomnym 
mężczyznom w schronisku przy 
ul. Wolskiej 172 w W-wie 
całodziennego wyżywienia, 
stałego miejsca do spania, 
pomocy lekarskiej, socjalnej, 
psychologicznej, materialnej 
(dostarczanie odzieży, obuwia, 
art. higieny osobistej. 
Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
lokalach mieszkaniowych 
(mieszkania treningowe).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

88 772,00 zł

13 Punkt wyjścia Wsparcie osób bezdomnych na 
kilku poziomach: wzbudzenia 
refleksji bądź skonfrontowania 
się ze swoim problemem z 
substancjami psychoaktywnymi, 
aktywizacji potencjałów i 
zasobów, a także wsparciu 
motywacyjnemu.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

48 125,00 zł

14 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, artykułów 
medycznych, środków 
opatrunkowych i odkażających 
w celu poprawy jakości 
świadczonych usług. 
Wypożyczanie sprzętu 
medycznego-rehabilitacyjnego, 
pomoc w przedłużaniu recept, 
zakupie leków.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 20 000,00 zł

15 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 w dni powszednie 
ciepłych posiłków osobom 
skierowanym przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grójcu.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 35 450,00 zł

16 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego 
Caritas AW na terenie 
dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Opieka nad dziećmi  
zamieszkującymi na terenie 
Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy. Realizowanie działań 
opiekuńczo-wychowawczych, 
udzielanie pomocy 
psychologicznej dla dzieci i 
rodziców, prowadzenie zajęć 
korekcyjno-wyrównawczych 
oraz dożywianie.

URZĄD DZIELNICY WOLA 178 020,00 zł

17 Świetlice jak nowe Ochota Podniesienie standardu 
wyposażenia świetlicy poprzez 
zakup sprzętu kuchennego oraz 
urządzeń do prowadzenia zajęć 
z dziećmi.

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 7 000,00 zł
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18 Prowadzenie 
specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego Caritas 
AW na terenie dzielnicy 
Ursynów m.st. Warszawy

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Opieka nad dziećmi 
zamieszkującymi na terenie 
Dzielnicy Ursynów m.st. 
Warszawy. Realizowanie działań 
opiekuńczo-wychowawczych, 
udzielanie pomocy 
psychologicznej dla dzieci i 
rodziców, prowadzenie zajęć 
korekcyjno-wyrównawczych 
oraz dożywianie.

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 460 256,00 zł

19 Czystość każdego dnia Pomoc osobom skierowanym 
przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy poprzez 
pozyskiwanie i wydawanie 
artykułów chemii gospodarczej i 
odzieży.

URZĄD DZIELNICY WOLA 42 000,00 zł

20 Czystość każdego dnia Pomoc osobom skierowanym 
przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy poprzez 
pozyskiwanie i wydawanie 
artykułów chemii gospodarczej i 
odzieży

URZĄD DZIELNICY WOLA 5 000,00 zł

21 Wspieraj seniora na Woli Dostarczenie produktów 
podstawowej potrzeby 
(żywność, środki czystości i 
higieny) dla osób starszych 
(mieszkańców Warszawy) 
pozostających w domach w 
związku z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się COVID-19

URZĄD DZIELNICY WOLA 41 106,71 zł

22 Świetlice na Woli jak nowe Podniesienie standardu 
wyposażenia świetlic na Woli 
poprzez zakup sprzętu 
komputerowego, urządzeń do 
prowadzenia zajęć z dziećmi i 
mebli.

URZĄD DZIELNICY WOLA 30 680,00 zł

23 Moje, Twoje, Nasze święta Przeprowadzono online 3 
spotkania weekendowe z 
dziećmi i rodzicami, których 
celem było polepszenie 
komunikacji pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, pokazanie 
konstruktywnego 
wykorzystywania wolnego czasu 
rodziców wraz z dzieckiem, 
budowanie pozytywnych więzi 
w rodzinie.

URZĄD DZIELNICY WOLA 10 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

24 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego 
Caritas AW na terenie 
dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Opieka nad dziećmi 
zamieszkującymi na terenie 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Realizowanie działań 
opiekuńczo-wychowawczych, 
udzielanie pomocy 
psychologicznej dla dzieci i 
rodziców, prowadzenie zajęć 
korekcyjno-wyrównawczych 
oraz dożywianie.

URZĄD DZIELNICY WOLA 458 770,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie 2

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 2

3 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 1

4 Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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W przychodach z innych źródeł (pole III.2.2.4) ujęto m.in. kwotę 12.617.224,96 zł (przychody z MOW NFZ-kontrakt 
na działalność leczniczą), 1.977103,95 zł (częściowa odpłatność uczestników (ZOL, zimowisko, mieszkania 
treningowe).

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Zbigniew Zembrzuski - Dyrektor Data wypełnienia sprawozdania 2021-08-05
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