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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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za rok 2015

• 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 2016-06-23

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"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Magdalena 
Kiełczewska

Przewodnicząca TAK

Michał Ginter Wiceprzewodniczący TAK

Marcin Gromnicki Wiceprzewodniczący TAK

Tadeusz Hofman Skarbnik TAK

Marta Bejnar Bejnarowicz Sekretarz TAK

Adam Pietrzak Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

Maria Ossolińska Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

x. Jan Sikorski Moderator 
Stowarzyszenia

NIE

Hanna Czeranowska 
Jastrzębska

Członek Zarządu TAK

Krzysztof Wojtkowski Członek Zarządu TAK

Jacek Jonak Członek Zarządu TAK

Kacper Malicki Członek Zarządu TAK

Antoni Niemyski Członek Zarządu TAK

Maria Kowalska Członek Zarządu TAK

Wanda Niemyska Członek Zarządu TAK

Szymon Fulara Członek Zarządu TAK

Robert Wieczorek Członek Zarządu TAK

Irena Bylicka Członek Zarządu TAK

Artur Kobyliński Członek Zarządu TAK

Kamila Wasilewska Członek Zarządu TAK

Teresa Krynicka Członek Zarządu 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

Franciszek Witkowski Przewodniczący Komisji TAK

Marta Koter Członek Komisji TAK

Władysława Siekierska-
Szarejko

Członek Komisji TAK

Maria Stelmaszyńska Członek Komisji TAK
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1) WSPARCIE RODZINY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, 
MACIERZYŃSTWA,
RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA,
2) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, 
EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA,
3) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
4) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 
POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
5) WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
6) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA,
7) ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA, ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I 
MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ,
8) UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
9) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
10) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,
11) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM,
12) POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,
13) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie celów, o których mowa w pkt. 1-12.
2. Działalność w zakresie punktu 13 jest działalnością pomocniczą w 
stosunku do pozostałych celów Przymierza.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Przymierze realizuje swoje cele poprzez:
1) 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, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej,
2) budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i  przedszkoli, 
3)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,
4)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,
5)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, 
6) organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i 
wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic 
środowiskowych,,
7) wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub 
fundowanie stypendiów,
8) kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i 
pobudzanie aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności,
9) udział w pracy charytatywnej,
10) organizowanie imprez dobroczynnych,
11) powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych 
prawem organizacji.

2. Działalność w zakresie punktów 10 i 11 jest działalnością pomocniczą w 
stosunku do pozostałych sposobów realizacji celów Przymierza.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Działalność edukacyjna
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

      Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jest organem prowadzącym: 3 Szkoły Podstawowe, 4 Gimnazja, 2
 Licea Ogólnokształcące( w których uczy się łącznie 1500 uczniów) oraz założycielskim dla  Szkoły 
Wyższej (licencjackiej), która liczy 385 studentów.
Szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na tle innych szkół w Warszawie i w Polsce.
W ramach opieki nad szkołami w ubiegłym roku: uczestniczyliśmy w rozmowach kwalifikacyjnych 
rodziców dzieci starających się o przyjęcie do szkoły podstawowej; omawialiśmy na zebraniach Zarządu 
aktualną sytuację w konkretnych szkołach; braliśmy udział w posiedzeniach Rady Dyrektorów. 
Członkowie Zespołu ds. Szkół, którzy są opiekunami poszczególnych Szkół, rozwiązywali  bieżące 
problemy dotyczące m. in. kontaktów z rodzicami. Odbyły się także spotkania w Podkowie Leśnej z 
rodzicami uczniów klas pierwszych szkół podstawowych dotyczących idei wychowawczych i współpracy 
rodziców ze szkołą.
Dyrektorzy przekazali Zarządowi odpowiednie dokumenty dotyczące planowania pracy placówek, a 
także finansów.
 Członkowie Zarządu uczestniczą w działaniach grupy liderów organizacji oświatowych, która dąży do 
zmiany przepisów prawa oświatowego. Działania te stały się szczególnie intensywne w drugiej części 
roku w związku z przewidywaną reformą oświatową.
Podczas spotkania Zarządu i Prezydium członkowie Zespołu ds. Szkół przedstawili koncepcję rozwoju 
sieci szkół opartych na doświadczeniach szkół Przymierza Rodzin.
Stowarzyszenie prowadzi także Przedszkole Przymierza Rodzin w Warszawie. W tej placówce zajęcia  
prowadzone są metodą Montessori. W ubiegłym roku uczęszczało tam 29 dzieci. 
Część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych, Stowarzyszenie przekazało wszystkim  
szkołom na fundowanie stypendiów oraz na doszkalanie nauczycieli.
Dzięki projektom unijnym Erasmus + wielu nauczycieli mogło obserwować pracę szkół i nauczycieli w 
Hiszpanii , Portugalii i innych krajach europejskich.
W ramach Przymierza Rodzin działa Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Wyższej PR. Swoją 
działalnością obejmuje od 60 do 80 osób starszych.

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

     W roku 2015 nasze Stowarzyszenie prowadziło 3 świetlice socjoterapeutyczne w: Rawie 
Mazowieckiej, Kutnie oraz w Warszawie-Ursus. Dzieci przebywały w placówce średnio od 13 do 19 
godz. Objęliśmy swoją opieką w minionym roku łącznie ok. 600 osób, nie licząc młodzieżowego 
wolontariatu. Na ogół były to dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 roku życia (przy świetlicy w 
Ursusie działał również  tzw. Klub Malucha, do którego uczęszczało 20 dzieci w wieku przedszkolnym – 
ten projekt zakończył się w czerwcu 2015)
Wiele z dzieci chodzących do świetlicy pochodzi z rodzin wielodzietnych w tym również niewydolnych 
wychowawczo i dysfunkcyjnych. 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.

W 2015 roku był kontynuowany projekt w Ursusie pt. „Stacja Ursus” do której przystąpiło 5 organizacji 
na rzecz szeroko rozumianej pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji, rozwoju i wychowania.
Już czwarty  rok działa współpraca między naszymi  szkołami a  świetlicami. Wychowankowie szkół 
wspierają uczestników świetlic organizując zbiórki odzieży, żywności i pomocy szkolnych. Pedagodzy 
dzielą się swoim doświadczeniem edukacyjnym oraz wychowawczym.
Z części pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych Stowarzyszenie dofinansowało 
działalność naszych trzech świetlic.
Korzystaliśmy także ze środków samorządów terytorialnych.
W grudniu 2015 rozpoczęła się przeprowadzka świetlicy w Ursusie do nowego lokalu, którą poprzedził 
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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)

3541

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

remont.

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 2015 działały Ośrodki w: Pruszczu 
Gdańskim, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie i w Warszawie (razem 13).
W poszczególnych Ośrodkach prowadzone są grupy rówieśnicze, nad którymi roztaczają opiekę  młodzi 
wychowawcy. Wychowawcy – wolontariusze organizują  w ciągu roku szkolnego spotkania z dziećmi czy 
młodzieżą ze swojej grupy co +/- 2-3 tygodnie i spędzają czas na różnego rodzaju wycieczkach o 
charakterze turystycznym, historycznym, przyrodniczym. 
 Podczas ferii zimowych, a także w czasie  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. Latem i zima odbyło się kilkanaście obozów. 
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, a także rowerowe.
Podczas rekolekcji przed Świętem Chrystusa Króla 9 młodych uczestników grup przyjęło krzyż PR.
W roku 2015 w  lecie zorganizowany był  kurs szkoleniowy dla pomocników wychowawców w 
Wąpiersku oraz obóz dla wachtowych w Krywem w Bieszczadach. Na jesieni grupa kilkunastu 
licealistów i studentów uczestniczyła w kursie dla wychowawców.
W ubiegłym roku podczas pielgrzymki do Miedniewic zostały przyznane znaczki Wybitnego 
Wychowawcy Przymierza Rodzin. Jest to nagroda przyznawana od kilku już lat przez Kapitułę Znaczka  
Wybitny Wychowawca Przymierza Rodzin za długotrwałą, wybitną pracę wychowawczą z grupą.
Już piąty rok działa w Ursusie Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej prowadzący wiele zajęć dla dzieci i 
ich rodziców. 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. 150 rodzin, a w 
piknikach wzięło udział około 500 osób.

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-Ursus. 
Czynna przez 5 dni w 
tyg. w godz. 13.00-
19.00.Objęła swym 
wsparciem 60.. Główne 
obszary działania  to 
zajęcia: dydaktyczne, 
socjalizacyjne, 
rekreacyjne, koła 
zainteresowań.
2. Świetlica 
Środowiskowa im. E. 
Bojanowskiego w 
Kutnie. Czynna przez 5 
dni w tyg. w godz.13.00
-17.00.
Główne zajęcia to: 
pomoc w odrabianiu 
lekcji, korepetycje 
językowe, zajęcia 
sportowe, taneczne, 
plastyczne itp. 
Uczęszczało 35 dzieci.
3. Świetlica 
Środowiskowa im. E. 
Bojanowskiego w Rawie 
Mazowieckiej. Czynna 5
 dni w tyg. w godz. 11-
18.
Uczęszcza 68 dzieci + 24
 os. z Klub 
Młodzieżowego. Dzieci 
objęte są opieką 
pedagogiczno-
wychowawczą podczas 
odrabiania lekcji, zajęć 
socjo- terapeutycznych, 
rekreacyjnych, 
sportowych itp. Odbyła 
się miesięczna 
półkolonia letnia.

88.91.Z

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Działalność w ramach 
Terenowych Ośrodków 
Przymierza Rodzin.
- W kwietniu 2015 
Przymierze Rodzin 
zorganizowało koncert 
w Filharmonii 
Narodowej ”Młodzi 
młodym”. Podczas 
koncertu wysłuchaliśmy 
dzieci i młodzież – 
laureatów 
Międzynarodowego 

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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Koncertu Muzycznego 
im. Juliusza Zarębskiego 
i kandydatów do 
Międzynarodowego 
Konkursu 
Chopinowskiego 2015.
- Przymierze Rodzin 
tradycyjnie od wielu lat 
pielgrzymuje co roku do 
Sanktuarium Świętej 
Rodziny w 
Miedniewicach. Miejsce 
to jest związane z 
kulturą polską – jest 
znakiem tradycji 
Powstania 
Styczniowego. W tym 
roku około 100 osób 
odbyło Pielgrzymkę w 
dniu 14 czerwca.
- 20.IX. 2015 odbył się 
tradycyjny Piknik u pp. 
Zanussich w Laskach 
pod Warszawą, który 
skupił społeczność ze 
szkół, Ośrodków oraz 
wielu znajomych i 
sympatyków Przymierz. 
Podczas pikniku odbyło 
się spotkanie z Ojcem 
Leonem Knabitem – 
benedyktynem z Tyńca.
- Od wielu lat 
współpracujemy z 
Fundacją „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 
Uczestniczymy w 
zbiórce pieniędzy na 
rzecz zdolnej i ubogiej 
młodzieży z małych 
miast i wsi. W tę akcję, 
która jest „żywym 
pomnikiem Jana Pawła” 
włączają się uczniowie 
naszych szkół i grupy 
młodzieżowe z 
Ośrodków.

- 6 XII 2015 odbyła się 
Aukcja Dzieł Sztuki, 
podczas której można 
było poznać i kupić 
dzieła współczesnych 
artystów polskich.
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działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Akcje środowiskowe 
przy parafiach, 
spotkania dyskusyjne, 
pielgrzymki, rekolekcje, 
udział we Mszy św., 
spotkania modlitewne.
- W styczniu podczas 
tradycyjnego spotkania 
opłatkowego została 
zgromadzona 
społeczność Przymierza 
Rodzin – członkowie z 
Ośrodków, szkół i 
świetlic.
Członek Prezydium p. A. 
Pietrzak przeprowadził 
60 spotkań 
formacyjnych w 
Terenowych Ośrodkach 
PR w Wwie, Ursusie, 
Garwolinie, Rawie 
Mazowieckiej i Kutnie. 
- W styczniu także 
odbył się już XVII Bal 
Dobroczynny 
Przymierza Rodzin w 
Auli Politechniki 
Warszawskiej, na 
którym spotkali się 
sympatycy i 
dobroczyńcy naszego 
Stowarzyszenia.
-W dniu 24.IX 2015 
odbyło się Sympozjum 
pt. „O. Mirosław 
Paciuszkiewicz SJ – 
Duszpasterz przełomu 
czasów”, w którym 
udział wzięli 
przedstawiciele 
Przymierza Rodzin, 
którzy wspominali 
postać Ojca, który przez 
wiele lat był opiekunem 
Przymierza Rodzin.
- W dniach 20 – 22.XI 
2015 w Podkowie 
Leśnej odbyły się 3 
dniowe ewkolekcje dla 
młodzieży przed 
Świętem Chrystusa 
Króla. Podczas Mszy 
świętej 9 osób przyjęło 
krzyż Przymierza 
Rodzin.
- 12 grudnia 2015 odbył 
się Dzień skupienia dla 
członków Przymierza 
Rodzin, który 
poprowadził ks. Kacper 
Malicki.

94.99.Z
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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

Przymierze Rodzin jest 
organem prowadzącym 
dla: 3 szkół 
podstawowych, 4 
gimnazjów, 2 liceów 
oraz organem 
założycielskim dla 1 
szkoły wyższej.
1. Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum i LO im. 
Jana Pawła II w 
Warszawie.
Codzienna praca 
oświatowa obejmująca 
ponad 650 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum nr 2 w 
Warszawie.
Codzienna praca 
oświatowa obejmująca 
ok. 300 uczniów.
3. Zespól Szkól 
Przymierza Rodzin nr 3 
w Warszawie.
Codzienna praca 
oświatowa obejmująca 
ok. 370 uczniów.
4. Gimnazjum i LO 
Przymierza Rodzin w 
Garwolinie.
Codzienna praca 
oświatowa obejmująca 
ponad 300 uczniów.
5. Szkoła Wyższa 
Przymierza Rodzin w 
Warszawie.
Studiuje 385 os. na 
studiach 
podyplomowych i  na 
studiach licencjackich

85.60.Z
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wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja i 
funkcjonowanie grup 
dziecięcych i 
młodzieżowych, 
których celem jest 
wychowanie poprzez 
wspólne zajęcia, 
wyjazdy turystyczne, 
uczestnictwo we 
wspólnych imprezach 
itp.
Przy naszych 13 – tu 
Terenowych Ośrodkach 
Przymierza Rodzin 
funkcjonują grupy 
dziecięco – 
młodzieżowe, których 
celem jest wychowanie 
poprzez wspólne 
zajęcia, wyjazdy 
turystyczne, obozy 
letnie i zimowe, 
uczestnictwo w 
rajdach, biwakach i 
innych imprezach. 
Odbyły się typowe 
stacjonarne obozy 
letnie i zimowe z nauką 
jazdy na nartach, ale 
także spływy kajakowe, 
obozy wędrowne piesze 
i rowerowe. Licealiści 
uczestniczyli w obozie 
dla pomocników 
wychowawców w 
Wąpiersku, który odbył 
się w lipcu, a 
gimnazjaliści wzięli 
udział w obozie dla 
wachtowych w Krywem 
w Bieszczadach.

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

Klub Malucha oraz Klub 
Integracji Rodzinno 
Sąsiedzkiej w 
Warszawie- Ursus.
W Warszawie Ursus 
działa Klub Integracji 
Rodzinno – Sąsiedzkiej. 
Celem utworzenia 
Klubu było stworzenie 
warunków do wsparcia 
rodzin, zapobieganie 
ich izolacji, 
podnoszenie 
kompetencji 
opiekuńczych i 
wychowawczych, 
budowanie relacji 
samopomocowych, 
wzmacnianie 
prawidłowych więzi 
rodzinnych. W ramach 
Klubu działają: KLUB 
MAM – który 
organizuje spotkania z 
różnymi specjalistami, 
AKADEMIA WSPARCIA I 
ROZWOJU RODZICÓW I 
OPIEKUNÓW- 
organizuje warsztaty z 
psychologii, 
wychowania dzieci, 
relacji małżeńskich itp., 
WARSZTATY 
INTEGRACJI DLA DZIECI 
I RODZICÓW – podczas 
których prowadzone są 
zajęcia gimnastyczne 
dla rodziców z dziećmi, 
zajęcia 
ogólnorozwojowe, 
muzyczno – plastyczne 
czy teatralne. 
Współfinansowany jest 
z Biura Pomocy i 
Projektów Społecznych. 
Skupia ok. 120 rodzin.
Przy Świetlicy w 
Warszawie Ursus 
działał do czerwca Klub 
Malucha.
Od zeszłego roku 
prowadzony jest 
projekt w Ursusie pt. 
„Stacja Ursus”, do 
którego przystąpiło 5 
organizacji działających 
na terenie Ursusa. To 
forma współpracy 
różnych organizacji na 
rzez szeroko 
rozumianej pomocy 
dzieciom i młodzieży.

94.99.Z
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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) 27,315,621.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,046,924.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,112,120.89 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 17,163.09 zł

e) Pozostałe przychody 139,413.09 zł

94,185.53 zł

0.00 zł

9,651,439.75 zł

44,838.32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 806,273.42 zł

60.00 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 199,594.16 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,790,463.60 zł

Druk: MPiPS 12
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745,944.69 zł

60,268.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 16,519,290.12 zł

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)

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 18,591.82 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 185,355.70 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: 27,796,250.48 zł 180,069.67 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

1,472,753.47 zł 78,824.13 zł

26,295,893.37 zł 101,245.54 zł

0.00 zł

10,380.50 zł

0.00 zł

17,223.14 zł 0.00 zł

1 Stypendia socjalne i naukowe dla dzieci i młodzieży oraz doszkalanie 119,374.24 zł

2 Dofinansowanie działalności placówek oświatowych 20,274.20 zł

3 Dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci ii młodzieży oraz działalności Ośrodków 17,316.40 zł

4 Dofinansowanie działalności wychowawców oraz Nagrody dla Wybitnych Wychowawców 6,197.02 zł

1 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i LO w Warszawie 63,031.01 zł

2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Warszawie 25,858.63 zł

3 Zespół Szkół nr 3 w Warszawie 18,128.07 zł

4 Pomoc charytatywna osobie niepełnosprawnej 13,242.01 zł

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

5,286.03 zł
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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 -425,829.24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -183,772.48 zł

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

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)

445.0 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)

343.8 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

460.00 osób fizycznych
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 19,116,477.51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18,065,770.16 zł

13,893,855.86 zł

- nagrody

- premie

278,329.69 zł

3,821,467.33 zł

- inne świadczenia 72,117.28 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,050,707.35 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

132.00 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

93.00 osób

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

19,116,477.51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 18,358,552.94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 757,924.57 zł

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)

0.00 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)

2,686.41 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

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

11,656.67 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Program Erasmus+ pt. 
"Uczymy się, by dobrze 
uczyć" - Mobilność 
Edukacyjna

Szkolenie kadry za granicą - 
udział w kursach 
zorganizowanych, poznawanie 
pracy na danym stanowisku 
poprzez obserwację

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
- Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+

107,628.77 zł

2 "Klub Integracji Rodzinno-
Sąsiedzkiej 2014-2016 (III 
edycja) "

Tworzenie warunków do 
wsparcia i rozwoju rodzin z 
dziećmi i oczekujących na 
dziecko z terenu Warszawy, w 
tym posiadacze Karty Młodego 
Warszawiaka poprzez 
zapewnienie bezpiecznego i 
przyjaznego miejsca dla rodzin.

Biura Projektów i Pomocy Społecznej 
z urzędu m.st. Warszawy

126,072.00 zł

3 Pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej , 
polegającej na prowadzeniu 
świetlicy 
Środowiskowej  z 
Programem opiekuńczo –
wychowawczym „ Ku  
wartościom..”

- kształtowanie 
wszechstronnego rozwoju 
osobowego opartego na 
wartościach płynących z nauk 
Jana Pawła Ii
- poprawianie wyników w 
nauce, zmniejszenie kryzysów 
szkolnych, osiąganie promocji i 
utrwalanie stałej potrzeby  
rozwoju edukacyjnego
- stymulowanie rozwoju  
zainteresowań, umiejętności i 
uzdolnień dzieci i młodzieży

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka 76,000.00 zł

4 Pomoc profilaktyczna dla 
dzieci i młodzieży w zakresie 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi 
i narkomanii wraz z 
zajęciami 
socjoterapeutycznymi i 
dożywianiem  - Program  „Ku 
wolności               i 
odpowiedzialności …”

dostarczenie wiedzy na temat 
używek , uzależnienia i 
współuzależnienia
- kształtowanie umiejętności 
organizacji czasu wolnego i 
umiejętności asertywnych
- przeciwdziałanie przemocy
- wzmacnianie więzi między 
dzieckiem i rodzicem

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka 93,000.00 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.”

Zmniejszenie skali 
dysfunkcyjnych i ryzykownych 
zachowań wśród dzieci i 
młodzieży Dz.Ursus

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Ursus m. st. W-wy

128,200.00 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

6 "Prowadzenie 
zintegrowanych działań 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży w wieku 6-18 lat 
w ramach lokalnych 
systemów wsparcia na 
obszarze Dziecięcych Stref 
Wsparcia „Stonoga”: „Stacja 
Ursus”

Pomoc dzieciom i młodzieży w 
nauce, zwiększanie kompetencji 
społecznych, pomoc rodzicom 
w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych

Miasto Stołeczne Warszawa 194,700.00 zł

7 Program Erasmus+ pt. 
Building up Bridges towards 
Autonomy - Partnerstwa 
Strategiczne

Międzynarodowe działania 
związane się z uczeniem, 
nauczaniem. Wymiany grup 
uczniów: zapoznanie się z 
kulturą, historią, przyrodą, 
życiem w krajach 
uczestniczących w projekcie. 
Programy szkoleniowe dla 
pracowników.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
- Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+

138,166.89 zł

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

Zachowanie sprawności 
intelektualnej i wsparcie 
zdolności poznawczych 
starszych ludzi

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m. st. W-wy

31,680.00 zł

9 Program Erasmus+ 
“Mobilność edukacyjna 
wyznacznikiem jakości 
Naszej Szkoły

Podwyższenie kwalifikacji 
poprzez poznanie metod pracy 
nauczycieli zagranicą

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji 252,913.94 zł

10 “Organizacja I prowadzenie 
świetlicy środowiskowej w 
okresie nauki w szkołach 
włącznie z feriami zimowymi 
w centrum miasta (min. 2 
godz. Dziennie) dla min. 30 
dzieci”

Pomoc dzieciom w odrabianiu 
lekcji, wyrównywanie szans, 
wyrabianie postaw 
patriotycznych, formacja 
religijna, dożywianie

Miasto Kutno 24,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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

Marta Bejnar-Bejnarowicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1
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