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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE RODZIN"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Ulica NOWOGRODZKA Nr domu 51 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-695 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 625 51 05

Nr faksu 22 625 51 05 E-mail 
sekretariat@przymierze.or
g.pl

Strona www www.przymierze.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01202908100000 6. Numer KRS 0000091879
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

PREZYDIUM  ZARZĄDU: Przewodnicząca- Izabela Dzieduszycka, 
V-ce Przewodniczący – Adam Pietrzak, V-ce Przewodniczący – 
Michał Ginter, Skarbnik-Tadeusz Hofman, Sekretarz- Maria - 
Magdalena Kiełczewska, czł. Prezydium- Maria Ossolińska, czł. 
Prezydium- Marcin Gromnicki, x. Jan Sikorski –moderator 
Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu: Bejnar Bejnarowicz Marta, Błaszczyk Maciek, 
Czeranowska Jastrzębska Hanna, Gmitrzak Magdalena, Jonak 
Jacek, Kowalska Maria, Makowska Maria,  Malicki Kacper, 
Szlubowska

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

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Koter Marta, czł.- Kosewska 
Alicja, czł. - Krynicka Teresa, czł.- Siekierska-Szarejko Władysława

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  
tych rodzin i osób,
2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
działania charytatywne,
4) działalność edukacyjna,
5) rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
6) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8) promocja i organizacja wolontariatu,
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
11) wsparcie rodziny oraz działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka,
12) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie celów, o których mowa w pkt. 1-11.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1)  organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin 
dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami społecznymi, w tym 
problemem alkoholizmu,
2) organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i 
młodzieży, do których form działań należą; seminaria, spotkania 
dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, 
praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka,
3) działania na rzecz pogłębiania wiary i więzi z Kościołem 
wyrażające się przez wspólny udział we Mszy Św., rekolekcje i dni 
skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, wykłady i prelekcje,
4) pracę na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 
parafii m.in. przez organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie 
należących do Przymierza, prowadzenie zajęć i kursów 
dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, 
wychowawczej i ogólnospołecznej, udział w pracy charytatywnej, 
organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i 
wychowawców, oraz propagowanie  idei  organizacji świetlic 
środowiskowych, 
5) budowę, organizację i prowadzenie uczelni, szkół, przedszkoli i 
innych placówek oświatowo-wychowawczych, 
6) wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie 
lub fundowanie stypendiów,
7) kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości 
apostolskiej i pobudzanie aktywności społecznej płynącej z 
poczucia odpowiedzialności,
8) organizowanie imprez dobroczynnych,
9) powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych 
dopuszczonych prawem organizacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

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

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

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

 W roku 2011 nasze Stowarzyszenie prowadziło 3 świetlice socjoterapeutyczne 
w: Rawie Mazowieckiej, Kutnie oraz w Warszawie-Ursus. Dzieci przebywały w 
placówce +/- od 13-19. Objęliśmy swoją opieką w minionym roku łącznie 175 
osób, nie licząc młodzieżowego wolontariatu. Na ogół były to dzieci i młodzież w 
wieku szkolnym do 18 roku życia (przy świetlicy w Ursusie działa tzw. Klub 
Malucha, do którego uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym).
W placówkach, wychowawcy pracowali razem z dziećmi i młodzieżą w oparciu o 
programy wychowawcze, socjoterapeutyczne i psychologiczne zatwierdzone w 
projektach złożonych w Urzędach Miasta.
Wiele z dzieci chodzących do świetlicy pochodzi z rodzin wielodzietnych w tym 
również niewydolnych wychowawczo, a nawet patologicznych. Dzieci w 
świetlicach otrzymywały posiłek, miały możliwość brania udziału w zajęciach w 
ramach kół zainteresowania, takich jak: plastyczne, teatralne, muzyczne, 
komputerowe, sportowe, rekreacyjne. Otrzymywały również pomoc w odrabianiu 
lekcji, nauce języków obcych, odbywali sesje z psychologiem, brali udział w 
warsztatach rozwoju osobistego oraz społeczności świetlicowej.
Pobyt wychowanków w świetlicy owocował poprawieniem wyników w nauce, 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

wypoczynek dzieci i młodzieży
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rozwinięciem wszechstronnych umiejętności, podniesieniem kultury osobistej i 
norm społecznych w grupie rówieśniczej, zmniejszeniem skali zachowań 
agresywnych oraz rozmiarów patologii społecznych.
Zdarzały się przypadki, że zarówno dzieci jak i ich rodziny otrzymywały pomoc w 
zakresie: podręczników i pomocy szkolnych, odzieży, żywności oraz pomocy 
materialnej na leki, światło, gaz itp. 
Równolegle do pracy z dziećmi odbywały się rozmowy z rodzicami i opiekunami 
na tematy wychowawcze, jak również zajęcia terapeutyczne. 
Z części pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych 
Stowarzyszenie dofinansowało działalność naszych trzech świetlic.

2. Działalność edukacyjna

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin od roku 1996 włączyło się w działalność 
edukacyjną. Aktualnie jest organem prowadzącym dla: 3 Szkół Podstawowych, 4
 Gimnazjów, 2 Liceów Ogólnokształcących oraz Szkoły Wyższej (licencjackiej).
Opieka nasza nad szkołami polegała na: powoływaniu Dyrektorów, braniu 
udziału w rozmowach kwalifikacyjnych rodziców dzieci starających się o 
przyjecie do szkoły podstawowej, omawianiu na zebraniach Zarządu aktualnej 
sytuacji w konkretnych szkołach, braniu udziału w Radach Dyrektorów.
W roku 1993 podjęliśmy  decyzję o budowie szkoły na Ursynowie, jak również 
roztaczaliśmy nadzór nad samą budową oraz nad tworzeniem koncepcji 
pedagogicznej. W roku 2003 po wygranym konkursie ofert podjęliśmy decyzję o 
remoncie generalnym budynku, w którym od kilku lat mieszczą się nasze szkoły 
( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) na Bielanach.
Na skutek zwrócenia się do nas w roku 2002 Dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców 
o przejęcie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warszawie przy ul. Biedronki, 
Stowarzyszenie stało się organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum nr 2 na Mokotowie i Kabatach.
 W roku 1996 wspieraliśmy i pomagaliśmy członkom Przymierza Rodzin w 
Garwolinie w stworzeniu tam Liceum Ogólnokształcącego a później i Gimnazjum 
Przymierza Rodzin.
W ramach działań Zarządu jest również wyodrębniony Zespół ds. Szkół, który na 
bieżąco monitoruje poszczególne szkoły.
             Część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych 
Stowarzyszenie przekazuje szkołom na fundowanie stypendiów oraz na 
doszkalanie nauczycieli.

3. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

      Pierwszą i nadal b. ważną  działalnością Przymierza Rodzin jest praca z 
rodzicami, dziećmi i młodzieżą w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin 
skupionych przy parafiach. W roku 2011 mieliśmy nasze Ośrodki w: Pruszczu 
Gdańskim, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie i w Warszawie (razem 14).
W poszczególnych Ośrodkach są grupy rówieśnicze nad którymi roztaczają 
opiekę wychowawczą młodzi wychowawcy. Oni to spotykają się w ciągu roku 
szkolnego z dziećmi czy młodzieżą ze swojej grupy co +/- 2-3 tygodnie 
spędzając czas na  różnego rodzaju wycieczkach o charakterze turystycznym, 
historycznym, poznawczym. 
        Natomiast podczas ferii zimowych lub wakacji letnich organizowane są 
obozy. W zimie dzieci i młodzież wyjeżdżają w góry na obozy narciarskie, gdzie 
mają możliwość w sposób aktywny spędzić swój wypoczynek.
W lecie charakter obozu zależy od wieku dzieci czy młodzieży i ich możliwości 
fizycznych.
Dla młodszych dzieci są obozy o charakterze stacjonarnym, natomiast już 
starsze wyjeżdżają pod namioty. Są też obozy wędrowne, kajakowe, czy 
rowerowe.
Programy obozów są opracowywane przez wychowawców i zatwierdzane przez 
koordynatorów grup. Co roku w lecie organizowane są kursy szkoleniowe dla 
wychowawców.
Część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych, 
Stowarzyszenie przeznacza na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

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

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

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2022

1

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

88.91.Z -Opieka dzienna nad dziećmi.

Przymierze Rodzin od kilku lat prowadzi 3 Świetlice 
środowiskowe w których, podczas ubiegłego roku miały miejsce 
następujące wydarzenia;

Świetlica Środowiskowa im. E. Bojanowskiego  w Warszawie-
Ursusie (działa 5½ roku).
   - W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. świetlica 
objęła swoją opieką 60 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Świetlica pracowała 5 dni w tygodniu od godz.13.oo do 19.oo. W 
świetlicy funkcjonowały koła zainteresowań, takie jak: plastyczne, 

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Warszawa 655

2 Zespół Szkół Przymierza Rodzin Warszawa 353

3 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Warszawa 226

4 Gimnazjum I LO Przymierza Rodz Garwolin 282

5 Świetlica Środowiskowa Rawa Mazowiecka 133

6 Świetlica Środowiskowa Kutno 40

7 Świetlica Środowiskowa i Klub Warszawa-Ursus 73

8 Przedszkole Przymierza Rodzin Warszawa 40
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

teatralne, muzyczne, komputerowe, sportowe, rekreacyjne. Była 
też konieczność pomocy indywidualnej podczas odrabiania lekcji 
jak również nauki języków obcych. Dzieci i młodzież miały sesje z 
psychologiem, warsztaty rozwoju osobistego oraz spotkania 
społeczności świetlicowej. W tym okresie ważniejszymi 
wydarzeniami były: spotkanie opłatkowe dla rodziców i gości, 
spotkanie wielkanocne, III Piknik dla lokalnej społeczności, oraz 
akcje: Zima w Mieście, Lato w Mieście, czy zbiórka pieniędzy z 
okazji Dnia Papieskiego.
   - Współpracowaliśmy z pedagogami szkolnymi, kuratorem 
rodzinnym oraz Urzędem Dzielnicy Ursus, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej Włochy i Biurem Edukacji m. st. Warszawy.
   - Świetlica cieszy się uznaniem rodziców i dzieci. W swoich 
wypowiedziach wskazują oni kilka szczególnie ważnych dla nich 
aspektów: rodzinna atmosfera, indywidualny kontakt z każdym 
wychowankiem i rodzicem, zaangażowanie wychowawców w 
rozwiązywanie zarówno problemów osobistych, jak i budowanie 
relacji społecznych w grupie. Wychowanie  w duchu 
chrześcijańskim, atmosfera życzliwości, okazjonalne i świąteczne 
spotkania rodzinne, podczas których uczymy się celebrowania 
wielkich wydarzeń i wspólnego przebywania, zabawy i  pracy.

Świetlica Środowiskowa im. E .Bojanowskiego w Kutnie (działa 
11 lat)
   - W minionym okresie do świetlicy przychodziło ok. 40 dzieci i 
młodzieży ( w wieku od 6-18 lat). Świetlica czynna była od 
poniedziałku – piątku w godz. 13-17.Podczas pobytu w świetlicy 
dzieci korzystały z: pomocy w odrabianiu lekcji, korepetycji 
przedmiotowych oraz językowych, zajęć plastycznych, 
tanecznych, sportowych wokalno-muzycznych, zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Na bieżąco przeprowadzano 
rozmowy z rodzicami, dziećmi i pedagogami szkolnymi aby 
zlikwidować aktualne problemy.  Po kontroli warunków 
mieszkaniowych, wielu rodzinom udzielono pomocy rzeczowej i 
materialnej jak również pomocy w zakresie kupna podręczników 
czy  pomocy szkolnych. Dzieci uczestniczyły w pierwsze piątki 
miesiąca we Mszy Świętej oraz w Sakramencie Pojednania.
   - Do Świetlicy uczęszczały dzieci z rodzin wielodzietnych w tym 
niewydolnych wychowawczo jak również patologicznych. Niestety 
od września pogorszyły się warunki lokalowe świetlicy. 
Zmniejszyła się powierzchnia, jak również z tych samych 
pomieszczeń korzystały inne grupy parafialne.
   - Dzieci od lutego za pośrednictwem Caritas Diecezji Łowickiej 
otrzymywały posiłek, którego fundatorem był Carrefour Polska. 22
 grudnia dzieci w pasażu Carrefoura wystawiły jasełka dla jego 
klientów oraz  obdarowali gwiazdami, które same zrobiły na 
zajęciach plastycznych.
   - Podczas ferii zimowych zorganizowano wycieczkę do 
Kołacinka do krainy św. Mikołaja. W styczniu brały udział w 
spotkaniu opłatkowym w Warszawie a w czerwcu w pielgrzymce 
do Miedniewic. Poza tym organizowane były wyjścia do kina, na 
basen, na plac zabaw, do parku. Dzieci pod okiem wychowawców 
brały udział w przygotowaniu uroczystości związanych z okazji I 
rocznicy katastrofy Smoleńskiej, Dnia Matki, Dnia Ojca.
Świetlica Środowiskowa im E. Bojanowskiego w Rawie 
Mazowieckiej ( działa 11 lat)
   - Odbiorcami powyższej świetlicy, było 54 dzieci, 8 młodzieży 
.Poza tym skupiony wokół świetlicy był wolontariat młodzieżowy w 
ilości 25 osób. Placówka czynna była od poniedziałku do piątku w 
godz. 11-18. Dzieci otrzymywały 2 posiłki dziennie.
   - W ciągu roku realizowany był program wychowawczy 
określony we wniosku do Urzędu Miasta, program pomocy 
psychologicznej z zajęciami socjoterapeutycznymi, dzięki dotacji z 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
program z zakresu polityki prorodzinnej „Rodzina, to jest to”. 
Dzięki całorocznej intensywnej pracy, wychowawcy zauważyli 
poprawienie wyników w nauce ( wszyscy dostali promocje do 
następnej klasy), rozwinięcie wszechstronnych umiejętności 

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


wychowanków, podniesienie kultury osobistej i norm społecznych, 
zmniejszenie agresywności, podniesienie umiejętności 
funkcjonowania wychowanków w grupie rówieśniczej, 
zmniejszenie rozmiarów patologii społecznej.
   - Poza tym dzieci odbyły następujące wycieczki:, w Góry 
Świętokrzyskie, do Warszawy gdzie zwiedziły  Centrum Nauki 
Kopernik, były na przedstawieniu w Teatrze Dramatycznym, na 
wystawie o życiu i twórczości Leonardo da Vinci, w Teatrze 
Muzycznym, Muzeum Chopina, na tarasie widokowym w Pałacu 
Kultury, na spotkaniu opłatkowym w szkole Przymierza Rodzin na 
Ursynowie oraz na pielgrzymce do Miedniewic.
   - Innymi wydarzeniami były spotkania kształtujące szacunek i 
dumę narodową z Wielkości Polaka Papieża( od dzieciństwa 
Karola Wojtyły do beatyfikacji Jana Pawła II), wielkanocne 
spotkanie społeczności z Droga Krzyżową, piknik w Miasteczku 
Krwi Chrystusa, Dzień Dziecka, Dzień Przymierza Rodzin, opłatek 
czy spotkania z przedstawicielami policji oraz Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej.
Szkoły ( dopiszę)
85.60.Z –Działalność wspomagająca edukację.
Działania Zarządu Przymierza Rodzin wspomagające szkoły 
polegały głównie na:
   - Podziale uzyskanych z 1% podatku od osób fizycznych 
pieniędzy i przesłanie ich do poszczególnych szkół na: fundusz 
stypendialny dla uczniów oraz na dofinansowanie kursów i 
wymaganych szkoleń dla nauczycieli,
   - Podziale pieniędzy z imprez przez nas organizowanych oraz 
przekazywanie ich docelowo na fundusz stypendialny oraz 
dofinansowanie wyposażenia szkół,
   - Podpisaniu projektu unijnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt opiewa 
na dwa lata i jest realizowany w 3 szkołach podstawowych w 
klasach 1-3 w latach od 01.09.2011 do 31.08.2013,
   - Podpisaniu projektu ”Radosna Szkoła”, czyli  dofinansowanie 
przebudowy i wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych 
uczniów w szkole na Ursynowie,
   - Ufundowaniu nagrody dla dyrektor szkoły w Garwolinie. 
Szkoła ta otrzymała najwyższe oceny(A) we wszystkich badanych 
obszarach. Ewaluację przeprowadziło Kuratorium Oświaty w 
Warszawie oddział w Garwolinie,
   - Przedstawiciele Zarządu Przymierza Rodzin brali udział w 
rozmowach kwalifikacyjnych z rodzicami dzieci aplikujących do 
naszych 3 szkół podstawowych,
    - Przedstawiciel Zarządu Przymierza Rodzin uczestniczył w 
zebraniach Rady Dyrektorów. Omawiane były koncepcje 
współpracy między naszymi szkołami w różnych dziedzinach np. 
sportu, teatru itp.,
   - Przedstawiciele Zarządu Przymierza Rodzin uczestniczyli w 
zebraniach Rad Szkół. Zebrania odbywały się 4 razy w roku. 
Omawiane były postulaty rodziców, nowe projekty, wycieczki 
naukowe i bieżące kwestie,
   - Przeprowadzono ankiety wśród rodziców w celu  
zastosowania ich wyników w dalszych planach organizacyjnych i 
edukacyjnych szkół. Porównano wyniki ankiet z różnych lat,
   - Rozpoczęto działania zmierzające do budowy nowej szkoły w 
Wilanowie. Przeprowadzono rozmowy z Gminą Wilanów- 
właścicielem gruntu pod budowę.

94.99.Z -Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.

    - W styczniu 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne 
(tzw.„opłatek”) dla przedstawicieli 14 Terenowych Ośrodków 
Przymierza Rodzin. Po Mszy Świętej wręczane były (7osobom) 
legitymacje Honorowych Członków Przymierza Rodzin. Również 
nasi pomocnicy wychowawców otrzymali dyplomy ukończenia 
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kursu szkoleniowego. Na zakończenie uroczystości nasi 
wychowawcy przedstawili jasełka.
    - 5 marca miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Programowe Przedstawicieli Przymierza Rodzin. Po raz piaty 
zatwierdzono listę osób (5), którzy zostali Członkami Honorowymi 
naszego Stowarzyszenia. Rozmawiano też o istotnych sprawach 
dotyczących całego Przymierza. Poza tym dokonano zmiany 
statutu, dostosowując go do wymogów ustawy o opp.
    - 9 kwietna  odbył się finał konkursu filmowego w którym 
uczestniczyły grupy dziecięce i młodzieżowe z Przymierza Rodzin 
oraz Sekcji Rodzin KIK. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży jak również ich 
rodziców i dziadków.
    - W dniach 7-9 października uczniowie, nauczyciele oraz 
rodzice ze szkół Przymierza oraz przedstawiciele Ośrodków i 
Świetlic uczestniczyli w przeprowadzeniu kolejnej akcji - zbiórki 
pieniężnej w czasie XI Dnia Papieskiego - jako partner Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku zebraliśmy rekordową 
kwotę – około 135 tys. zł. która pomogła w/w Fundacji ufundować 
stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży ze wsi i małych miast.
    - W ciągu całego roku w naszych Terenowych Ośrodkach 
Przymierza Rodzin miały  miejsce indywidualne spotkania o 
charakterze rekolekcji, dni skupienia czy też spotkania 
modlitewne. Odbywały się również wykłady i prelekcje na różne 
tematy, ale najczęściej związane z wychowaniem dzieci.
    - Poza okresem wakacji letnich i zimowych wychowawcy 
prowadzili całoroczną pracę wychowawczą ze swoimi 
podopiecznymi. Na ogół podczas spotkań co 2-3 tygodnie były 
organizowane wycieczki po mieście, mające cel: turystyczny, 
poznawczy, wychowawczy czy historyczny.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.91.Z

85.60 Z

94.99.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

-  Podczas ferii zimowych 220 dzieci i młodzieży wyjechało w góry 
na 11 obozów zorganizowanych przez Terenowe Ośrodki 
Przymierza Rodzin. Były one prowadzone przez przeszkoloną 
przez nas kadrę wychowawców i pomocników. Po powrocie z 
obozów miały miejsce zwyczajowe spotkania z wychowawcami, 
na których omówiono wyjazdy oraz programy pracy z dziećmi 
podczas roku szkolnego do wakacji.
    -  12 czerwca odbyła się tradycyjna piesza pielgrzymka do 
Miedniewic. Jest to coroczna ogólnoprzymierzowa uroczystość, w 
której uczestniczą przedstawiciele naszych Ośrodków oraz 
Świetlic. Na zakończenie, po Mszy Świętej  kolejni wychowawcy 
otrzymali tytuł Wybitnego Wychowawcy Przymierza Rodzin.
    -  Okres wakacji letnich to czas wyjazdów na przeróżne obozy: 
stacjonarne, wędrowne, kajakowe , rowerowe oraz szkoleniowe. 
Łącznie na 12  obozach wyjechało około 270 dzieci i młodzieży. 
Wyjazdy te były również poprzedzone spotkaniem wychowawców 
z koordynatorami, podczas którego omawiano poszczególne 
obozy. W sierpniu odbył się w Nowych Maniowych coroczny obóz 
formacyjny dla rodzin  w którym uczestniczyło 51 osób. 
   -  W sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd-pielgrzymkę młodzieży 
na   Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Uczestniczyło w niej 46
 osób. Było to niecodzienne spotkanie z młodzieżą całego świata, 
która zjechała się do Hiszpanii na kolejne zaproszenie Ojca 
Świętego.
   -  Przy świetlicy w Warszawie-Ursus działa od 2,5 roku  Klub 
Malucha otwarty  5 dni w tygodniu: od godz. 8.oo do 13.oo.  Do  
Klubu Malucha uczęszczają dzieci od 3-5 lat.  Prowadzone tam 
były  zajęcia głównie o charakterze dydaktyczno – 
wychowawczym.
   -  Przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin kolejny rok działał 
Uniwersytet III Wieku. Uczestniczyło w nim 85 osób. 
Zrealizowano to zadanie dzięki pomocy finansowej Miasta 
Stołecznego W-wy. Miały miejsce: wykłady audytoryjne, 
konwersatoria, zajęcia komputerowe, lektoraty językowe, 
warsztaty – jak zachować dobrą pamięć, warsztaty malarskie, 
taneczne, warsztaty na Zamku królewskim, czy zajęcia - nordic 
walking.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,536,902.51 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55,453.08 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 192,508.95 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 486,172.30 zł

57,560.30 zł

63,850.00 zł

364,762.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 311,975.71 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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120.00 zł

71,015.71 zł

65,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

175,840.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 490,792.47 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14,996.01 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 25,959.80 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 202,272.81 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Stypendia socjalne i naukowe dla dzieci i młodzieży oraz doszkalanie nauczycieli 95,772.04 zł

2 Dofinansowanie działalności placówek oświatowych 32,056.84 zł

3 Dofinansowanie obozów wakacyjnych dzieci i młodzieży oraz działalności Ośrodka 24,308.60 zł

4 Dofinansowanie wyjazdu wychowawców na Światowe Dni Młodzieży, dofinansowanie 
obozu formacyjnego oraz działalności wychowawców

16,000.00 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,424,293.29 zł 202,272.81 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

1,173,905.12 zł 151,939.11 zł

70,449.09 zł 37,892.30 zł

0.00 zł

173,450.88 zł 12,441.40 zł

6,031.95 zł 0.00 zł

456.25 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

1 Na Szkołę Podstawową, Gimnazjum i LO na Ursynowie 41,217.29 zł

2 Na Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 na Bielanach 21,570.65 zł

3 Na szkołę Podstawową oraz Gimnazjum nr 2 na Mokotowie i Kabatach 13,575.40 zł

4 Na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny dla 1 osoby 8,251.97 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

19.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

13.0 etatów

45.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 39 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 188 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

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

0.00 osób

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

150.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

88.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

23.00 osób

e) inne osoby 39.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 423,523.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

321,645.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 101,878.00 zł

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

101,878.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 30,540.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 71,338.00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,486.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

5,740.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającej na prowadzeniu 
świetlicy środowiskowej dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej”- Program 
Wychowawczy. (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).

57,000.00 zł

2 „Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii prowadzona w formie udzielania pomocy opiekuńczo-
wychowawczej  i socjoterapeutycznej, organizowanie czasu wolnego , prowadzenia 
zajęć tematycznych oraz doż

64,000.00 zł

3 Z obszaru działań na rzecz os. starszych, pn ”UTW SWPR  szansą dla seniorów na 
zdrowe i aktywne życie”.  (Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy)

31,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej –polityki rodzinnej, działania 
integracyjne o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym, prowadzone na rzecz 
rodzin, w tym wielopokoleniowych projekt o nazwie „Rodzina to jest to”.( Regionalne 
Centrum Polityki

7,800.00 zł

5 Organizacja i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w okresie nauki w szkołach 
włącznie z feriami zimowymi, w centrum miasta dla 40 dzieci. (Urząd Miasta w 
Kutnie).

25,000.00 zł

6 Razem ku samodzielności” – program dla dzieci o różnym statusie materialnym z 
wykorzystaniem pedagogiki Montessori oraz działań twórczych.(Miasto Stołeczne 
Warszawa)

32,000.00 zł

7 Klub Malucha ( Miasto Stołeczne Warszawa) 32,000.00 zł

8 Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. W-wy środowiskowych form wsparcia 
dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. (Miasto Stołeczne 
Warszawy-Dzielnica Ursus)

112,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Szkolny Plac Zabaw – Rządowy Program” Radosna Szkoła.”(Kuratorium Oświaty w 
W-wie)

63,850.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Badanie prawidłowości rozwiązania stosunku 
pracy z pracownikami w minionym okresie

Państwowa Inspekcja Pracy 2011-09-21
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Maria-Magdalena Kiełczewska/ Sekretarz/ 10.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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