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i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

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.org.
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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE RODZIN"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Izabela Dzieduszycka przewodnicząca TAK

Adam Pietrzak v-ce przewodniczący TAK

Michał Ginter v-ce przewodniczący TAK

Maria Magdalena 
Kiełczewska

sekretarz TAK

Tadeusz Hofman skarbnik TAK

Marcin Gromnicki członek prezydium NIE

Maria Ossollińska członek prezydium NIE

Jan Sikorski członek prezydium NIE

Łukasz Bartha członek zarządu NIE

Maria Bejnar Bejnarowicz członek zarządu NIE

Hanna Czeranowska 
Jastrzębska

członek zarządu NIE

Krystyna Dzieduszycka 
Rycerska

członek zarządu NIE

Barbara Janaszek członek zarządu NIE

Jacek Jonak członek zarządu NIE

Grzegorz Kaniecki członek zarządu NIE

Maria Kowalska członek zarządu NIE

Kacper Malicki członek zarządu NIE

Antoni Niemyski członek zarządu NIE

Hanna Rembertowicz członek zarządu NIE

Wanda Urmańska członek zarządu NIE

Adam Wiśniewski członek zarządu NIE

Krzysztof Wiśniewski członek zarządu NIE

Krzysztof Ziołkowski członek zarządu NIE

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

Marta Koter przew. komisji 
rewizyjnej

NIE

Teresa Krynicka członek komisji 
rewizyjnej

NIE

Władysława Siekierska-
Szarejko

członek komisji 
rewizyjnej

NIE
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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.

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) praca 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) budowa, organizacja 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Działalność edukacyjna

      Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jest organem prowadzącym: 3 Szkoły Podstawowe, 4 Gimnazja, 2
 Licea Ogólnokształcące oraz założycielskim dla  Szkoły Wyższej (licencjackiej).
Opieka nasza nad szkołami polegała w ubiegłym roku na:  braniu udziału w rozmowach kwalifikacyjnych 
rodziców dzieci starających się o przyjęcie do szkoły podstawowej, omawianiu na zebraniach Zarządu 
aktualnej sytuacji w konkretnych szkołach, braniu udziału w Radach Dyrektorów, rozwiązywaniu 
bieżących problemów przez osoby opiekujące się konkretnymi szkołami z Zespołu ds. Szkół.
Na jednym z posiedzeń Prezydium została podjęta uchwała dotycząca podwyżki czesnego w naszych 
szkołach.
Został również opracowany nowy regulamin przyznawania Stypendium im. Franka Noszczyka. 
Stypendium to od kilku lat funkcjonuje w szkole na Bielanach.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wraz z Prezydium członkowie Zespołu ds. Szkół pracowali nad powołaniem nowej szkoły Przymierza 
Rodzin w Legionowie. Do Prezydium zwróciła się grupa rodziców skupiona w Kościele Domowym ok. 70
 rodzin, którzy chcieli abyśmy byli organem założycielskim . Po obejrzeniu budynku szkolnego w 
Legionowie a później rozmowie z władzami miasta, okazało się jednak, że dyrekcja szkoły w której 
zamierzaliśmy utworzyć szkołę, nie wyraziła zgody na nasz pobyt tam.
 Na wiosnę podjęliśmy próbę przejęcia szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy parafii 
Św. Anny w Wilanowie ( niestety bez rezultatu). Również były prowadzone rozmowy na temat 
uruchomienia w innym miejscu szkoły PR w Krakowie.
We współpracy z dyrekcją administracyjną rozpoczęto prace nad audytem szkół ursynowskich.
W ubiegłym roku nasza szkoła na Bielanach obchodziła 10-cio lecie swojego powstania, które zostało 
uświęcone w dniu 5 października Mszą Św. z uczestnictwem ks. kardynała K. Nycza oraz 
uroczystościami świeckimi w budynku szkolnym.
Przedszkole Przymierza Rodzin w Warszawie prowadzone jest metodą Montessori. W ubiegłym roku 
uczęszczało tam 36 dzieci.
Część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych, Stowarzyszenie przekazało wszystkim  
szkołom na fundowanie stypendiów oraz na doszkalanie nauczycieli.

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

     W roku 2013 nasze Stowarzyszenie prowadziło 3 świetlice socjoterapeutyczne w: Rawie 
Mazowieckiej, Kutnie oraz w Warszawie-Ursusie. Dzieci przebywały w placówce średnio od 13 do 19 
godz. Objęliśmy swoją opieką w minionym roku łącznie 120 osób, nie licząc młodzieżowego 
wolontariatu. Na ogół były to dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 roku życia (przy świetlicy w 
Ursusie działa również  tzw. Klub Malucha, do którego uczęszczało 13 dzieci w wieku przedszkolnym).
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, odbywały rozmowy z psychologiem, brały udział w warsztatach rozwoju osobistego oraz 
społeczności świetlicowej.
W placówkach, wychowawcy pracowali razem z dziećmi i młodzieżą w oparciu o programy 
wychowawcze, socjoterapeutyczne i psychologiczne zatwierdzone w projektach złożonych w Urzędach 
Miasta.
Pobyt wychowanków w świetlicy zaowocował poprawą wyników w nauce, 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. 
Już drugi rok działa współpraca między naszymi konkretnymi szkołami a konkretnymi świetlicami w 
zakresie: rzeczowym, edukacyjnym oraz wychowawczym.
Z części pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych Stowarzyszenie dofinansowało 
działalność naszych trzech świetlic.

3. Wsparcie rodziny oraz działalność  na rzecz rodziny  w tym  organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży.

      Ważną  działalnością Przymierza Rodzin jest praca z rodzicami, dziećmi i młodzieżą w Terenowych 
Ośrodkach Przymierza Rodzin skupionych przy parafiach. W roku 2013 mieliśmy nasze Ośrodki w: 
Pruszczu Gdańskim, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie i w Warszawie (razem 13).
W poszczególnych Ośrodkach są grupy rówieśnicze, nad którymi roztaczają opiekę wychowawczą 
młodzi wychowawcy. To oni 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.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2093

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Po raz kolejny zorganizowany był obóz dla rodzin, tym razem w Luboniu k. Poznania, w którym 
uczestniczyło 31 osób.

 W roku 2013 w  lecie zorganizowany był  kurs szkoleniowy dla pomocników wychowawców w 
Wąpiersku oraz obóz dla wachtowych  na Magurze.
W ubiegłym roku podczas pielgrzymki do Miedniewic 3 wychowawców otrzymało złote znaczki 
Wybitnych Wychowawców Przymierza Rodzin a 6 wychowawców srebrne znaczki. Znaczek i nagroda 
Wybitny Wychowawca PR – jest nagrodą przyznawaną od kilku już lat przez Kapitułę Znaczka  WW 
Przymierza Rodzin za długotrwałą, wybitną pracę wychowawczą z grupą.

    Juz drugi rok działał  w Warszawie – Ursusie  Klub Integracji Rodzinno Sąsiedzkiej,  jako miejsce 
integracji lokalnej dla dzieci i ich rodziców. Odbywały się tam różnego rodzaju spotkania, warsztaty, 
prelekcje, zawody sportowe, które przynosiły poszczególnym grupom uczestniczących w nich, zarówno 
podniesienie  kompetencji wychowawczych, jak również dawały możliwość rozwoju swoich pasji i 
zainteresowań.
Klub ten stał się w przeciągu roku rozpoznawalny w środowisku lokalnym,  stając się miejscem 
faktycznej integracji dla wielu rodzin. W ubiegłym roku klub zrzeszał ok. 400 rodzin.

W trosce o chrześcijańskie podejście do rodziny  wystosowaliśmy list do premiera w sprawie naszego 
sprzeciwu dotyczącego związków partnerskich.

Część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych, Stowarzyszenie przeznacza na 
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Przymierze Rodzin 
prowadziło 3 Świetlice 
Środowiskowe:
1. Świetlica 
Środowiskowa im. E. 
Bojanowskiego  w 
Warszawie-Ursusie 
(działa od 7 lat).
-  Czynna była  5 dni w 
tygodniu od godz.13.oo 
do 19.oo. W ciągu roku 
objęła swym działaniem 
30 dzieci.
2. Świetlica 
Środowiskowa im. E 
.Bojanowskiego w 
Kutnie (działa 13 lat)
-  W 2013 roku do 
świetlicy uczęszczało 
około 30 dzieci i 
młodzieży w wieku od 6
-18 lat. Są to dzieci z 
rodzin niewydolnych 
społecznie i 
wychowawczo. 
3. Świetlica 
Środowiskowa im E. 
Bojanowskiego w Rawie 
Mazowieckiej ( działa 
13 lat)
-  W 2013 roku do 
świetlicy uczęszczało 60
 dzieci i młodzieży.

88.91.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Przymierze Rodzin jest 
organem prowadzącym 
dla 3 szkół 
podstawowych, 4 
gimnazjów i 2 liceów. 
Są to następujące 
jednostki:
1. Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum i LO im. 
Jana Pawła II, 
Warszawa.
2. Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum nr 2, 
Warszawa.
3. Zespół Szkół 
Przymierza Rodzin nr 3, 
Warszawa.
4. Gimnazjum i I LO 
Przymierza Rodzin, 
Garwolin.
Przymierze Rodzin 
zajmuje się nadzorem 
nad w/w placówkami.

85.60.Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Akcje środowiskowe, 
spotkania dyskusyjne, 
pielgrzymki, rekolekcje

94.99.Z

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W ramach Przymierza 
Rodzin działają dla 3 
szkoły podstawowe, 4 
gimnazja i 2 licea. Są to 
następujące jednostki:
1. Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum i LO im. 
Jana Pawła II, 
Warszawa.
2. Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum nr 2, 
Warszawa.
3. Zespół Szkół 
Przymierza Rodzin nr 3, 
Warszawa.
4. Gimnazjum i I LO 
Przymierza Rodzin, 
Garwolin.
Przymierze Rodzin 
zajmuje się nadzorem 
nad w/w placówkami.

85.60.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja i 
funkcjonowanie grup 
dziecięcych i 
młodzieżowych. Celem 
jest wychowanie 
poprzez wspólne 
zajęcia, wyjazdy 
turystyczne, 
uczestnictwo we 
wspólnych imprezach 
itp.

94.99.Z

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Prowadzenie klubów 
wspierających rodzinę - 
Klubu Malucha i Klubu 
Integracji Rodzinno-
Sąsiedzkiej w 
Warszawie-Ursusie.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 25,935,469.54 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 81,108.84 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 29,461.41 zł

e) Pozostałe przychody 25,824,899.29 zł

230,785.22 zł

0.00 zł

8,924,814.41 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,787,840.72 zł

60.00 zł

15,551,827.46 zł

30,449.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

205,504.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 229,246.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,155,599.63 zł
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2.4. Z innych źródeł 653,212.74 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -844,478.69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -65,612.33 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 15,433.78 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 212,393.59 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 25,412,244.77 zł 206,257.63 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

844,478.69 zł 197,995.53 zł

146,721.17 zł 0.00 zł

0.00 zł

603.38 zł

6,214,123.34 zł

18,206,318.19 zł 8,262.10 zł

1 Stypendia socjalne i naukowe dla dzieci i młodzieży oraz doszkalanie nauczycieli. 102,804.69 zł

2 Dofinansowanie działalności placówek oświatowych. 47,664.49 zł

3 Dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działalności Ośrodków. 26,694.35 zł

4 Dofinansowanie działalności wychowawców oraz nagrody dla Wybitnych Wychowawców. 22,000.00 zł

1 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i LO na Ursynowie w Warszawie. 51,852.23 zł

2 Świetlica Środowiskowa w Rawie Mazowieckiej. 28,177.90 zł

3 Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 2 w Warszawie. 23,748.36 zł

4 Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 na Bielanach. 20,529.70 zł

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

6,135.87 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

444.0 osób

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

335.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

713.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16,409,149.57 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

15,310,931.68 zł

15,310,931.68 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,098,217.89 zł

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

16,409,149.57 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 187,419.52 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 16,221,730.05 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

95.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

433.84 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 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)

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

4,810.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pomoc profilaktyczna dla 
dzieci i młodzieży w zakresie 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii 
prowadzona przez świetlicę 
środowiskową w formie 
udzielenia pomocy 
opiekuńczo-wychowawczej i 
socjoterapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych alkoholizmem, 
narkomanią oraz przemocą, 
organizowanie czasu 
wolnego, prowadzenie zajęć 
tematycznych oraz 
dożywianie dzieci 
uczęszczających do świetlicy 
środowiskowej

Wymienione w nazwie zadania Gmina Miasta Rawa Mazowiecka 74,000.00 zł

2 Organizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci z rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej

Wymienione w nazwie zadania Gmina Miasta Rawa Mazowiecka 18,000.00 zł

3 Pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
polegającego na 
prowadzeniu świetlicy 
środowiskowej  dla dzieci z 
rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej

Wymienione w nazwie zadania Gmina Miasta Rawa Mazowiecka 67,000.00 zł

4 Organizacja i prowadzenie 
świetlicy środowiskowej w 
okresie nauki w szkołach 
włącznie z feriami zimowymi 
w centrum miasta dla 
minimum 30 dzieci

Wymienione w nazwie zadania Gmina Miasta Kutno 21,000.00 zł

5 Prowadzenie 
środowiskowych form 
wsparcia- placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym, 
zagrożonych przemocą i 
wykluczeniem społecznym – 
Świetlica Środowiskowa 
Przymierza Rodzin

Wymienione w nazwie zadania Zarząd Dzielnicy Ursus, Miasta 
Stołecznego Warszawy

119,000.00 zł

6 Ochrona i promocja zdrowia. 
Doposażenie, adaptacja, 
prace wykończeniowe 
placówek wsparcia 
dziennego w Mieście 
Stołecznym Warszawie

Wymienione w nazwie zadania Miasto Stołeczne Warszawa 9,900.00 zł

7 Pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób. Klub 
Integracji Rodzinno-
Sąsiedzkiej

Wymienione w nazwie zadania Biuro Projektów i Pomocy Społecznej 
– Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy

37,700.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

8 Z obszaru działań na rzecz 
os. starszych pn. ‘UTW SWPR 
szansą dla seniorów na 
zdrowe i aktywne życie

Aktywizacja seniorów Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu Stołecznego 
Warszawy

15,500.00 zł

9 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – szansą seniorów na 
pełny rozwój intelektualny i 
społeczny

Zachowanie sprawności 
intelektualnej i wspieranie 
zdolności poznawczych 
starszych ludzi

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy

12,672.00 zł

10 Projekt „Odkrywamy talenty 
i pasje” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
dofinansowany z 
Europejskiego  Funduszu 
Społecznego

Wspieranie młodych talentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

38,150.00 zł

11 Projekt „Dobry start dobra 
przyszłość” w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki , 
dofinansowany z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Pomoc w rozpoczęciu kariery 
zawodowej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
programów Unijnych

102,032.70 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki 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
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Maria Magdalena Kiełczewska, 
sekretarz stowarzyszenia/ 

16.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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