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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica KAWĘCZYŃSKA Nr domu 49 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-775 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226194476

Nr faksu 228185167 E-mail warszawa-praga@caritas.pl Strona www www.warszawa-praga.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-06

2004-12-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04001309800000 6. Numer KRS 0000223182

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

Kamil Jerzy Chojnacki Dyrektor TAK

Rafał Paździoch Wicedyrektor TAK

Iwona Bieńkowska Sekretarz 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

Stanisław Markowski Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Krzysztof Warchałowski Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Dariusz Szczepaniak Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Caritas jest 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) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i 
metodyczna formacja charytatywna,
2) prowadzenie  działalności  charytatywno-opiekuńczej,  
systematyzowanie  jej  form  i podejmowanie działań na rzecz 
potrzebujących,
3) pomoc społeczna,
4) ochrona i promocja zdrowia,
 
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) promocja  zatrudnienia  i  aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  
bez  pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
14) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
15) ratownictwo i ochrona ludności,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
17) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości 
chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
18) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
19) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
20) promocja i organizacja wolontariatu,
21) działalność  wspomagająca  technicznie, szkoleniowo,  informacyjnie  
lub  finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku 
publicznego,
22) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
23) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
24) pomoc Polakom i Polonii za granicą, w szczególności zamieszkałym na 
terenach byłego Związku Sowieckiego,
25) działania na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, racjonalne 
wykorzystanie pozyskanej żywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
26) działania na rzecz środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Zadania Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, 
oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla 
realizacji celów Caritas,
b. organizowanie pomocy doraźnej,
c. prowadzenie formacji  i edukacji  wiernych do  działalności  
charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, 
szkoleń, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów 
informacyjno-szkoleniowych,
d. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników 
charytatywnych i wolontariuszy,
e. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz 
ośrodków studiów społecznych i socjologicznych,
f. organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących 
działalność charytatywną,
g. działania na rzecz niepełnosprawnych, w tym między innymi 
prowadzenie różnego typu placówek, usług, poradnictwa, doradztwa 
zawodowego, szkoleń, działań informacyjnych i promocyjnych, mających 
na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
Caritas współpracuje:
a. z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie 
diecezji,
b. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań 
charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów 
podczas Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Diecezjalnych,
c. z organami administracji publicznej,
d. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz 
organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości,
e. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w 
zakresie realizacji celów statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

60000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym hospicja domowe. W Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
prowadzone są: 
1. 4 hospicja domowe, 5 stacji opieki długoterminowej oraz 1 przychodnia, 
2. Prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Ośrodki udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, 
3. Prowadzenie ognisk wychowawczych i świetlic, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Opieką i resocjalizacją objęte są dzieci 
oraz młodzież szkolna z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem, 
4. Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski. Opieką i pomocą objęta jest młodzież 
intelektualnie niepełnosprawna. Wsparciem objęte są również rodziny osób niepełnosprawnych, 
5. Prowadzenie Domów Dziennego Pobytu . Celem działania domów jest aktywizacja seniorów, integracja międzypokoleniowa 
oraz wsparcie psychologiczne, pielęgniarskie i duchowe, 
6. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadaniem ośrodka jest usprawnienie, rehabilitacja społeczna, zawodowa i 
ruchowa osób niepełnosprawnych, 
7. prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn i Jadłodajni. W schronisku przebywa około 40-stu bezdomnych mężczyzn. 
W Jadłodajni wydanych zostało około 161.500 gorących posiłków oraz 45.000 kg chleba, na święta wielkanocne 
rozdystrybuowano 1.500 paczek zawierających żywność oraz środki higieny osobistej a na Boże Narodzenie – 2.250 paczek, w 
najbardziej kryzysowych momentach pandemii wydano 28.520 paczek żywnościowych dla osób starszych, samotnych, będących 
w kwarantannie lub innej sytuacji kryzysowej, 
8. Prowadzenie Domu Samotnej Matki. Znajdują tu mieszkanie oraz pomoc kobiety z dziećmi, które doznały przemocy 
domowej. Kobiety otrzymują pomoc bytową oraz pomoc psychologiczna i prawną, 
9. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy te zapewniają osobom intelektualnie niepełnosprawnym 
rehabilitację oraz rewalidację psychologiczną i społeczną, 
10. Organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną, 
11. Organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych i wolontariuszy,
12. Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób - codzienne wydawanie posiłków w ogólnodostępnej jadłodajni. 
13. Udzielanie długoterminowej pomocy uczącym się dzieciom, potrzebującym materialnego wsparcia w programie "Skrzydła" 
14. Działalność opiekuńczo-wychowawcza świadczona w świetlicach i domach dziennego pobytu 
15. Prowadzenie placówek: Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski Warsztaty Terapii Zajęciowej Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta Dom Samotnej Matki w Zielonce Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Radzyminie Dom Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO 
– OPIEKUŃCZE Dom Dziennego Pobytu w Falenicy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

1. Prowadzenie placówek: Katolicki Ośrodek 
Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 
Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta Dom Samotnej 
Matki w Zielonce Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Radzyminie Dom Dziennego 
Pobytu w Mińsku Mazowieckim LEGIONOWSKIE 
CENTRUM CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE Dom 
Dziennego Pobytu w Falenicy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim
2. Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób - 
codzienne wydawanie posiłków w 
ogólnodostępnej jadłodajni
3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 
świadczona w świetlicach i domach dziennego 
pobytu
4. Udzielanie długoterminowej pomocy uczącym 
się dzieciom, potrzebującym materialnego 
wsparcia w programie "Skrzydła"

88.89.Z 6 500,00 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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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) 23 423 782,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 520 176,38 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 143 636,39 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 709,09 zł

e) pozostałe przychody 757 260,24 zł

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 2015r. Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej uruchomiła odpłatne badania 
laboratoryjne dla ludności w Warszawie - 
Rembertów przy ul. Grzybowej 1. W ofercie 
znajdują się różne badania: począwszy od 
najpopularniejszych badań analitycznych po 
bardziej skomplikowane. Usługi są 
świadczone również we współpracy z 
pozostałymi jednostkami Caritas DWP 
świadczącymi usługi medyczne. Badania 
ambulatoryjne są prowadzone w ramach 
poradni gdzie świadczone są usługi 
lecznicze, pielęgnacyjne i opiekuńcze przez 
lekarzy internistów, medycyny rodzinnej, 
pediatrów, pielęgniarki i położne. 
Świadczenia POZ udzielane są 
ubezpieczonym (dorosłym i dzieciom), 
którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki 
i położnej POZ poprzez złożenie 
odpowiedniej deklaracji wyboru. Placówki 
POZ działają od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8-18 z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

86.90.C 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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580 448,16 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 764 383,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 157 844,68 zł

2.4. Z innych źródeł 921 105,72 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 78 757,06 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 412 192,67 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

1 Pomoc ubogim 166 411,54 zł

2 Pomoc statutowa-charytatywna 245 781,13 zł

1 Parafia Rzymskokatolicka Pod wezwaniem Świętej Rity 16 146,66 zł

2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Wołomin 12 244,11 zł

3 Parafia Św. Jana Pawła II w Radzyminie 20 155,43 zł

4 Dom Dziecka w Chotomowie 19 841,00 zł

5 Parafia Zesłania Ducha Świętego Ząbki 13 871,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

4 359 573,98 zł

11 404 809,56 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

w 
tym:

0,00 zł

4 173 043,81 zł

1 984 800,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 1 476 529,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 23 224 341,87 zł 412 192,67 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

21 043 646,56 zł 412 192,67 zł

143 636,39 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 693 985,11 zł

343 073,81 zł 0,00 zł

6 Parafia Św. Szczepana Głębocka Warszawa 13 587,10 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

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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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)

119 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. 0,50 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)

99,58 etatów

101 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7 730 072,15 zł

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

7 730 072,15 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)

8 762,88 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)  

2 928,06 zł

1 760 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

1 760 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 263 810,91 zł

4 530 866,99 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

374 500,06 zł

- inne świadczenia 358 443,86 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 466 261,24 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 730 072,15 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

12 547,04 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 0,00 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 Prowadzenie Jadłodajni, 
Ogrzewalni, Łaźni dla osób 
bezdomnych i ubogich w 
Warszawie przy ul. 
Grochowskiej 111/113

Przygotowanie i wydawanie 
jednego posiłku gorącego 
dziennie, wydawnie suchego 
prowiantu oraz wydawanie 
paczek świątecznych. 
Ogrzewalnia służy pobytowi 
osób bezdomnych z 
możliwością skorzystania z łaźni

Miasto Stołeczne Warszawa 890 000,00 zł

2 Zapewnienie pobytu i 
wsparcia dla bezdomnych 
mężczyzn z terenu gminy 
Legionowo

Schronisko dla bezdomnych 
prowadzi działania 
terapeutyczno-aktywizujące. 
Zapewnia pobyt i utrzymanie 
całodobowe bezdomnych 
mężczyzn

Starostwo Powiatu Legionowo 350 000,00 zł

3 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Mińsku Mazowieckim

Rehabilitacja społeczna, 
zawodowa i ruchowa osób 
niepełnosprawnych. 
Usprawnienie w życiu 
codziennym

Starostwo Powiatu Mińsk 
Mazowiecki

683 200,00 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

8 800,24 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Prowadzenie Dziennego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób 
upośledzonych umysłowo w 
Radzyminie

zapewnienie osobom 
intelektualnie 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz rewalidacji psychologicznej 
i społecznej. Kształtowanie, 
rozwijanie i utrzymywanie 
umiejętności niezbędnych w 
życiu codziennym 
(samoobsługa),
trening umiejętności 
społecznych i 
interpersonalnych,
kształtowanie umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego.Głównym celem 
działania Domu jest stała 
poprawa w funkcjonowaniu 
osób, przy jednoczesnym 
umożliwieniu im pozostawania 
w naturalnym środowisku 
społecznym.

Starosta Powiatu Wołomin 582 825,00 zł

5 Prowadzenie Dziennego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób 
upośledzonych umysłowo w 
Wołominie

zapewnienie osobom 
intelektualnie 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz rewalidacji psychologicznej 
i społecznej. Kształtowanie, 
rozwijanie i utrzymywanie 
umiejętności niezbędnych w 
życiu codziennym 
(samoobsługa),
trening umiejętności 
społecznych i 
interpersonalnych,
kształtowanie umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego.Głównym celem 
działania Domu jest stała 
poprawa w funkcjonowaniu 
osób, przy jednoczesnym 
umożliwieniu im pozostawania 
w naturalnym środowisku 
społecznym.

Starostwo Powiatu Wołomin 677 645,00 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

6 Prowadzenie Dziennego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób 
upośledzonych umysłowo w 
Mrozach

zapewnienie osobom 
intelektualnie 
niepełnosprawnym rehabilitacji 
oraz rewalidacji psychologicznej 
i społecznej. Kształtowanie, 
rozwijanie i utrzymywanie 
umiejętności niezbędnych w 
życiu codziennym 
(samoobsługa),
trening umiejętności 
społecznych i 
interpersonalnych,
kształtowanie umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego.Głównym celem 
działania Domu jest stała 
poprawa w funkcjonowaniu 
osób, przy jednoczesnym 
umożliwieniu im pozostawania 
w naturalnym środowisku 
społecznym.

Powiat Mińsk Mazowiecki 464 619,00 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

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

1 Świadczenie usług 
medycznych (świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w 
ramach opieki 
długoterminowej, opieka 
paliatywna i hospicja)

opieka chorych w hospicjum, 
zapewnienie stałej opieki 
profesjonalnej opieki ludzi 
chorych, świadczenia 
pielęgniarskie

Narodowy Fundusz Zdrowia - 
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w 
Warszawie

4 359 573,98 zł
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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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ks. Kamil Jerzy Chojnacki Data wypełnienia sprawozdania 2021-08-23
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