Ministerstwo

Pracy

i Polityki Społecznej
za rok 2013

•

Formulorz należy wypełnić w języku polskim;

•

Sprawozdawca

•

W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodowania wierszy oraz zawijania tekstów wpoloch;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--J.

•

wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

Data zamieszczenia sprawozdania

2014-07-03

1. Nazwa organizacji

CARITAS DIECEZJIWARSZAWSKO-PRASKIEJ

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. ST. WARSZAWA

Ulica KAWĘCZYNSKA

Nr domu 49

Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 03-775

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 226194476

Nr faksu 228185167

E-mail warszawapraga@caritas.pl

Strona www www.warszawa-praga.caritas.pl

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. WARSZAWA

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku

2004-12-06

publicznego
5. Numer REGON

04001309800000

7. Skład organu zarządzającego organizacji

0000223182

6. Numer KRS
Imię i nazwisko

Funkcja

DARIUSZ MARCZAK

DYREKTOR

Wpisany do KRS
TAK

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
AN DRZEJKOWALSKI
ZASTĘPCADYREKTORA
TAK
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarzqdzajqcego) I-R-A-F-A-t-P-A-Ź-D-Z-IO-C-H----+S-E-K-R-E-T-A-R-Z------1---T-A-K----l

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

Druk: MPiPS

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

STANISŁAW MARKOWSKI

PRZEWODNICZĄCY

TAK

WOJCIECH LIPKA

CZŁONEK

TAK

KRZYSZTOF
WARCHAŁOWSKI

CZŁONEK

TAK

Działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb
duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego
przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez
względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Do zadań Caritas należą:
1. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
2. Pomoc społeczna,
3. Ochrona i promocja zdrowia
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
i zagrożonych bezrobociem, zwolnieniem z pracy

9. Cele statutowe organizacji
{Należy opisać cele no podstawie

statutu

organizacji)

L-------------------ipracy

6. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7. Organizowanie wypoczynku dzieci i mółodzieży,
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
9. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego,
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
11. Aktywizacja osób w wieku emerytalnym,
12. Pomoc Polakom i Polonii za granicą, w szczególności na terenach
byłego Związku Radzieckiego.
1. Organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych,
oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla
realizacji celów Caritas.
10. Sposób realizacji celów statutowych
(Noleżyopisać
podstawie

organizacji

sposób realizacji celów statutowych

statutu

organizacji)

organizacji

2. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, przychodni.
na

3. Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowych.
4. Organizowanie pomocy doraźnej.
5. Prowadzenie formacji i edukacji wiernych do działalności charytatywnej
poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń,
sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów

L-------------------iinformacyjno-szkoleniowych.
6. Organizowanie systematycznego kształcenia pracowników
charytatywnych i wolontariuszy.
7. Organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz
ośrodków studiów społecznych i socjologicznych.
8. Organizowanie i prowadzenie akcji i promujących i finansujących
działalność charytatywną.
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie
różnego typu placówek, usług, poradnictwa, doradztwa zawodowego,
szkoleń, działąń informacyjnych i promocyjnych mających na celu zmianę
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

ILervstyka

działalności organiZ~f0żytkU publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Druk: MPiPS

1. Prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym hospicja domowe
2. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
3. Prowadzenie ognisk wychowawczych i świetlic, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
4. Prowadzenie Katolickiego Ośrodka dla Osób Specjalnej Troski
5. Prowadzenie domów dziennego pobytu
6. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
7. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych i jadłodajni
8.Prowadzenie domu samotnej matki
9. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
10. Organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną
11. Organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych i wolontariuszy

D
D

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

D
D

(Należy wskazać jedną lub więcej pazycji)

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

kilka gmin

D
O

powiat

D

gmina

województwo
kilka województw
cały kraj

iałań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy aszacować liczbę adbiorców
sprawazdawczym,

działań organizacji

w okresie

w podziale na osoby fizyczne i osoby prowne)

Osoby fizyczne

26400

Osoby prawne

o

2.2. Informacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
których organizacja działała
(Np. zwierzęta, zabytki)

atnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

cja dotycząca działalności n'

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną

3.2.

Należy podać informację

nieodpłatnej

organizacji

na temat przedmiotu

działalności
wraz ze

w okresie sprawozdawczym,

wskazaniem sfer/» działalności

pożytku publicznego

pożytku publicznego,

o których

Sfera działalności pożytku
publicznego

tej działalności.

więcej niż 3 radzaje działolności
informację

na temat trzech głównych

maksymalnIe

Jeśli organizacja

nieodpłatnej,
rodzajów

działalności

3 kodów), zaczynając od głównego

Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej

Pozostała pomoc
społeczna bez
zakwaterowania gdzie
indziej
niesklasyfikowana

89.99.Z

działalność charytatywnej

Pozostała działalność w 86.90.E
zakresie opieki
zdrowotnej gdzie
indziej
niesklasyfikowana

(podanie

przedmiotu

działalnaści

ej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

cja dotycząca działalności od

4.1

Nie

85.59.B

prowadzi

należy podać

r

Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji gdzie
indziej
niesklasyfikowane

2003 r. o działalności
pożytku publicznega i a wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późno zm.), a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych

Tak

działalność charytatywnej

4 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia

mowa wart.

Przedmiot działalności

r.

r

r. Nie

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2.

Należy podać informację

odpłatnej

organizacji

na temat przedmiotu

wskazaniem

sfer/y działalności

mowa wart.

4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia

pożytku publicznego
odpowiadojącego/ych

i

o

działalności

Jeśli organizacja

odpłatnej,

rodzajów

o których

2003 r. o działalności
a także kodu/ów PKD 2007

wolontariacie,

na temat trzech głównych

Przedmiot działalności

wraz ze

pożytku publicznego,

tej dziołalności.

więcej niż 3 rodzaje działalności
maksymalnie

działalności

w akresie sprawozdawczym,

Sfera działalności pożytku
publicznego

prowadzi

należy podać informację

działalności

(podanie

3 kodów), zaczynając od głównego

przedmiotu

~~~~~-----------=
ja dotycząca działalności go

Druk: MPiPS

Tak

rczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Numer Kodu (PKD)

r Tak
r. Nie

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer Kodu (PKD)
5.2.

Należy podać informację

gospodarczej

organizacji

sprawozdawczym,
odpowiadajqcego/ych

a także kodu/ów

PKD

tej dzia/alności.

w okresie

2007

Jeśli organizacja

gospodarczej,

na temat trzech głównych

maksymalnie

dzia/alności

wraz z opisem tej dziotolnosci

więcej niż 3 rodzaje działalności
informację

na temat przedmiotu

Przedmiot i opis działalności

prowadzi

należy podać

rodzajów

3 kodów), zaczynając ad głównego

działalności

(podanie

pnedmiatu

działalności

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków
a) Przychody z działalności nieodpłatnej
b) Przychody z działalności odpłatnej

pożytku publicznego

pożytku publicznego

c) Przychody z działalności gospodarczej

i strat)

11,397,162.65 zł
11,048,039.97 zł
0.00 zł
0.00 zł

d) Przychody finansowe

272.93 zł

e) Pozostałe przychody

348,849.75 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów

280,549.55 zł
9,082,920.22 zł

o finansach publicznych

0.00 zł

b) ze środków budżetu państwa

2,331,384.75 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

4,263,432.59 zł

d) ze środków państwowych

2,488,102.88 zł

funduszy celowych

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych

1,684,570.20 zł
0.00 zł
1,684,570.20 zł

c) z darowizn od osób prawnych

0.00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0.00 zł

Druk: MPiPS

4

e) ze spadków, zapisów

0.00 zł

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

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł

349,122.68 zł

e o sposobie wydatkowan

w pochodzących z 1% pOdatku dochodowego od osób fl~

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego

od osób fizycznych na pierwszy dzień

0.00 zł

roku sprawozdawczego
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego
w okresie sprawozdawczym ogółem

od osób fizycznych wydatkowanej

280,549.55 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
1 kolonie

80,000.00 zł

2 Pomoc bezdomnym, ubogim

88,000.00 zł

3 Leczenie, rehabilitacja

42,000.00 zł

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
1 "Tygrysy"

6,633.00 zł

2 Niepełnosprawni Grochowska

21,000.00 zł

3 Świetlica Dom Ojca Ignacego

7,770.00 zł

Koszty ogółem:

11,148,233.75 zł

248,549.55 zł

10,133,581.26 zł

248,549.55 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0.00 zł

0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0.00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej

ogółem:

działalności pożytku publicznego

544.51 zł

d) koszty finansowe

925,281.91 zł

e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

88,826.07 zł

~amRani~informacyjnej lub

0.00 zł

owej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku

0.00 zł

ego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej

pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku

pożytku publicznego

914,458.71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0.00 zł

Druk: MPiPS

0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

nie z uprawnień w okresie

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

ozdawczym

p-

z podatku dochodowego

p-

z podatku od nieruchomości

0.00 zł

p-

z podatku od czynności cywilnoprawnych

0.00 zł

p-

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

p-

z opłaty skarbowej

0.00 zł

p-

z opłat sądowych

0.00 zł

z innych zwolnień, jakich:

0.00 zł

r
r

0.00 zł

od osób prawnych

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z

r Tak
lo Nie

późno 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)

r

własność

r

użytkowanie wieczyste

r
r
r

najem
użytkowanie
użyczenie

r

dzierżawa

p-

nie korzystała

w okresie sprawozdawczym
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
procy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w
arganizacji)

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych

137.0 osób

w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

pełne etaty
99.0 etatów

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudniane na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osaby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokładnaścią da 1miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

85.0 osób

r
2.1. Organizacja posiada członków

Druk: MPiPS

Tak

lo Nie

6

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

~w

0.00 osób prawnych

______

"

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznega i o wolontariacie,
fizyczne, które ochotnicza

i bez wynagrodzenia

osoby niezwiązane

z organizacją,

czy przedstawiciele

władz organizacji)

członkowie,

wykonują
pracownicy,

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących
dni
(Każdy wolontariusz

pawinien

okresie sprawozdawczym

w
tym:

świadczenia

na rzecz organizacji,

osoby świadczące

wolontariuszami

r

są osoby

usługi na podstawie

Tak

Ci" Nie

niezależnie od tego, czy są to
umowy cywilnoprawnej

świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30

być liczony tylko raz, niezależnie

od liczby świadczeń

wykonanych

na rzecz organizacji

162.00 osób

w

i czasu pracy)

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

162.00 osób
0.00 osób

b) inne osoby
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących
miesiecy
(Każdy wolontariusz

powinien

świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6

być liczony tylko raz, niezależnie

od liczby świadczeń

wykonanych

na rzecz organizacji

0.00 osób

w

okresie sprawozdawczym)

w
tym:

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

0.00 osób

b) inne osoby

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących
miesiecy
(Każdy wolontariusz

powinien

świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6

być liczony tylko raz, niezależnie

od liczby świadczeń

wykonanych

na rzecz organizacji

0.00 osób

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

.

~~';.,rf>dzenla
w okresiesprawo.ym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych

.,
,

przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

.;;

4,158,296.12 zł

0.00 zł
65,013.50 zł

- premie

179,670.13 zł

- inne świadczenia

882,692.99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS

'.

3,030,919.51 zł

- nagrody

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną

.

3,275,603.13 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

w
tym:

0.00 osób

pożytku publicznego

4,145,268.21 zł
4,145,268.21 zł
0.00 zł

7

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

0.00 zł

gospodarczą organizacji

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

zasadnicze, nagrody, premie i inne

4,082.00 zł

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie

należy: 1.zsumować

roku sprawozdawczego

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia

cywilnoprawne);

(wliczając

wynagrodzenie

2. podzielić zsumawaną

wszystkie kwoty wynagrodzeń

wypłacone

w ciągu

oraz umowy

kwotę przez 12 (miesięcy)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

0.00 zł

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz

do punktu 4)

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

0.00 zł

da punktu 4)

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

865.00 zł

da punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie
umowy cywilnoprawne

4,900.00 zł

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

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

7,512.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
z opinią

(Można podzielić się

poziomu lub konstrukcji
te uwagi w przygotowane

'-cja

publiczną

wynagrodzeń

dodatkowymi
w organizacji,

uwagami

dotyczącymi

wówczas należy wpisać

pole)

O udzielonych

przez o-,ę

pożytku pubncznego poiyczkach pieniężnych

w okreSie

~~.

r Tak
r.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
l~~ja

o działalności zlecone~"izaCji

pożytku publicznego przez organy administracji

~bl~

~m

Wakre.

:.;~

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

r. Tak
r Nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy padać nazwę zadania, jego główny(-e)
Druk: MPiPS

celi-e], nazwę organu udzielającego

dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
8

Lp

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej

Usprawnianie, rehabilitacja
społeczna, zawodowa i
ruchowa

Starostwo Powiatu Mińsk
Mazowiecki

493,200.00 zł

2 Prowadzenie dziennego
środowiskowego domu
samopomocy dla osób
upośledzonych umysłowo

Zapewnienie osobom
intelektualnie
niepełnosprawnym rehabilitacji
oraz rewalidacji psychicznej i
społecznej

Starostwo Powiatu Wołomińskiego

330,000.00 zł

Miasto Stołeczne Warszawa

185,000.00 zł

Nazwa zadania

Usamodzielnianie osób z
3 "Sprawni Niepełnosprawni"
kontynuacja programu
niepełnosprawnością
aktywizacji i wsparcia osób z intelektualną oraz możliwie
pełne włączanie tych osób i ich
niepełnosprawością
rodzin w życie społeczne
intelektualną

Kwota

4 "Aktywni razem"

Aktywizacja seniorów,
integracja międzypokoleniowa
oraz wsparcie psychologiczne,
pielęgniarskie i duchowe

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Wawer

150,000.00 zł

5 Prowadzenie jadłodajni dla
osób bezdomnych przy
ul.Lubelskiej 30/32

Przygotowywanie i wydawanie
jednego posiłku gorącego
dzienne w ilości 700-800 porcji
oraz przygotowywanie i
wydawanie paczek
świątecznych

Miasto Stołeczne Warszawa

119,290.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

(o'

Tak

c

Nie

Prawo zamówień piJ/:)J1t.mYch

(f)z. U.

órych nie stosuje się przepisów WW. usta.wy,np. zamówienią#JaóIy~RIt
aty 14.000 euro)

(' Tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych

(o'

Nie

zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Nazwa organu

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
Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów

% udziału w ogólnej

lub akcji w
kapitale

liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych

w organizacji przez organy administracji
Organ kontrolujący

Lp

publicznej w okresie sprawozdawczym
Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli
Druk: MPiPS

1
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2 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

1

4 Państwowa Inspekcja Pracy

1

5 Narodowy Fundusz Zdrowia

1

6 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej

1

7 Starostwo Powiatowe w Wołominie

1

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 późno 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 pale

inne informacje,

..,by ....,~"'.~j

••lub

sy:osóbupoważnionych do
s~Dświadczeń
woli w imieniu
organizacji

Druk: MPiPS

którymi

organizacja

chciałaby podzielić się

'"
DARIUSZ MARCZAK

z opinią

a"

r.

Tak

r

Nie

publiczną)

r-

Data wypełnienia sprawozdania
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