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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica GAŁCZYŃSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-362 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 828 12 95

Nr faksu 22 828 12 95 E-mail 
bpowarszawa@gmail.com

Strona www www.bpo.warszawa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01199974200000 6. Numer KRS 0000101748

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Kaźmierczak prezes TAK

Anna Olech skarbnik TAK

Katarzyna Morawska 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

Marzenna Sobkowicz przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Eleonora Kosowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Wojciechowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ - CIS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o 
przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie 
postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W szczególności 
cele Stowarzyszenia realizowane są w odniesieniu do osób, rodzin i grup 
społecznych pozostających w trudnej sytuacji życiowej i doświadczających 
lub zagrożonych społeczną marginalizacją.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w 
      formie usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności 
lokalnych 
b) organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób w 
trudnej sytuacji życiowej oraz grup zmarginalizowanych lub zagrożonych 
marginalizacją, w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób w 
podeszłym wieku, osób bezrobotnych, a zwłaszcza młodzieży bezrobotnej, 
ofiarom przestępstw, osobom opuszczającym zakłady karne, osobom 
uzależnionym, chorym psychicznie, przedstawicielom mniejszości 
narodowych, imigrantom, uchodźcom i repatriantom, mieszkańcom 
miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
c) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działania na rzecz   
     równych praw kobiet i mężczyzn
d) działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
 e) aktywizację społeczno-zawodową oraz promowanie   
          zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
          bezrobociem, w szczególności osób niepełnosprawnych
 f) wspieranie integracji i reintegracji społecznej grup 
         zmarginalizowanych
 g) promowanie postaw i wspomaganie rozwoju małej 
        przedsiębiorczości wśród mieszkańców miejskich i wiejskich 
        obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
 h) edukację dorosłych w zakresie praw obywatelskich
 i) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód 
         obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
         demokracji
 j) promowanie pracy ochotniczej  i organizację wolontariatu
 k) działania na rzecz integracji europejskiej
 l) prowadzenie prac studyjnych i naukowo-badawczych
 m) działalność szkoleniową, konsultacyjną i doradczą na rzecz 
         organizacji pozarządowych, jednostek administracji rządowej i  
         samorządowej
 n współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami  
         administracji rządowej i samorządowej
 o) współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w 
         innych krajach oraz o charakterze międzynarodowym
 p) działalność wydawniczą

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017r. BPO kontynuowało i rozwijało swoją podstawową działalność  poradniczą . Ogółem udzielono 
9 718 porad  ( w stosunku do 10 812 porad w 2016)  3 644 osobom ( w 2016- 4 298 osobom). 

• Urząd Miasta Warszawy- od  grudnia 2015 r. 3 letni program „Poradnictwo wsparciem i edukacją” na 
kwotę 677 800 PLN. W 2017 r. dotacja wyniosła 226 000 zł i tyle tez zostało wydatkowanych. Cel 
realizowanego zadania: poprawa funkcjonowania społecznego u min 4000 mieszkańców Warszawy 
(kobiet i mężczyzn) z obszarów o najwyższym natężeniu problemów społecznych  jest w trakcie 
realizacji. Od początku projektu tj od 1.12.2015r. wsparciem objęto 4176 osób w tym 1418 osób z 
obszaru zalecanej koncentracji działań, zgłaszających 6842 problemy, a nadal kontynuuje działania 
2430 osób. Nadal największą grupę problemów stanowiły sprawy dotyczyce zadłużeń 40 %  oraz kwestii 
mieszkaniowych 25% .  Z badania realizowanego po poradzie oraz prowadzonego monitoringu wynika, 
że: 
- 90,21% zadeklarowało gotowość do podjęcia działań celem wyjścia z sytuacji problemowej;
- 92,83% zadeklarowało, że dzięki uzyskanemu wsparciu lepiej zrozumiało swoją sytuację; 
- 66,26%  podjęło działania zgodnie z wypracowanym planem.
- 7,16% podjęło działania, ale napotkało trudności, a 3,93% nie podjęło części zaplanowanych działań.
W przypadku 32,9% spraw – uzyskano informację, że sprawa zakończyły się sukcesem.

• Dzielnica Wola m.st. Warszawa -„Edukacja finansowa –szansa na nowe życie”  dotacja Małe Granty – 
9 424zł. Zorganizowano trening z edukacji finansowej dla osób bezdomnych ( zgłosiło się 19 osób  a 
ukończyło 15) , przebywających w schroniskach na terenie Dzielnicy Wola , które były objęte 
programem wychodzenia z bezdomności. Program warsztatów obejmował wszystkie podstawowe 
zagadnienia z zakresu edukacji finansowej, a także informacje, pomocne przy prowadzeniu budżetu 
domowego i oszczędzaniu, czyli jak się starać o dodatek mieszkaniowy i energetyczny oraz obniżkę 
czynszu, a ze względu na to iż  uczestnicy projektu w bliższej lub dalszej perspektywie otrzymają własne 
lokum, poruszono kwestię odpowiedzialności za długi, w tym mieszkaniowe i konsekwencje powstania 
zadłużenia za mieszkanie. Opracowano i wydrukowano tzw. receptariusz w formie naklejki która może 
być umieszczona np. na lodówce i codziennie "rzucać się w oczy". Zatytułowano to jako  "Dekalog 
finansowy", ponieważ g zawiera 10 finansowych "przykazań", które każda osoba chcąca świadomie 
zarządzać swymi finansami powinna codziennie wcielać w życie, np. jak robić zakupy, jak oszczędzać. 

• PFRON – „Poradnictwo do samodzielności”  ( od 1.01.2017 do 31.03.2019 r)  dotacja     274 500 PLN ( 
na okres 15 m-cy do 31.03.2018),wydatkowano w 2017 r.  203 489,95 zł. Projekt jest realizowany 
samodzielnie  – jako jednostka rehabilitacji ciągłej, w której świadczone poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych ma się przyczynić do poprawy ich funkcjonowania i rozwiązania trudnych sytuacji 
życiowych, w tym problemów z zadłużaniem.  W 2017 r. udzielono 3962 porad.

• „LSW - dobry start, wspólna przyszłość ” finansowany z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych. Dotacja 72 948 PLN, wydatkowano w 2017 r.46 581,56 PLN
Celem głównym jest reintegracja społeczna 110 mieszkańców 3 dzielnic  Warszawy, obszarów objętych 
programem rewitalizacji z Pragi Płn., Pragi Płd. i Targówka, korzystających z pomocy OPS oraz  
kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zadania realizowane w projekcie, w partnerstwie 5 NGO z 
JST, to opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,  w oparciu o które udzielane jest 
kompleksowe wsparcie rodzinie w zakresie kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, 
wsparcie pedagogiczno-rozwojowe dzieci, aktywizacja proedukacyjna i prozawodowa młodzieży w 
wieku: 13-17lat ,aktywizacja zawodowa nieaktywnych dorosłych, poprzez umożliwienie im ukończenia 
szkolenia zawodowego i zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy (staże). Zadania dla 
BPO: Edukacja i doradztwo prawnofinansowe prowadzone w formie warsztatów i doradztwa 
indywidualnego. Udzielono 343 porad, zorganizowano 2 treningi dla dorosłych i jeden dla młodzieży.

• „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy ” 
finansowany z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (dotacja 90 480 PLN). Celem gł. 
projektu jest poprawa sytuacji społ.-zatrudnieniowa  120 osób z min. 40 rodzin wieloproblemowych, 
ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez zapewnienie 
zindywidualizowanego, kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST z 6 NGO . Zadanie 
BPO: doradztwo prawno - finansowe indywidualne i warsztaty , w zakresie zapobiegania zadłużaniu 
rodzin. Zadanie BPO zaczęło realizować od stycznia 2017. Czas trwania zadania 16 miesięcy. W 2017 r. 
wydatkowano 27 840 zł. udzielono 142 porad, i zorganizowano 3 szkolenia z dorosłymi
• W 2017 r. składano wnioski do FIO i ASOS ale  Stowarzyszenie nie uzyskało  dotacji
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3644

35

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

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

Organizowanie i 
prowadzenie poradnictwa 
obywatelskiego w formie 
usług stacjonarnych i 
mobilnych dla wspólnot i 
społeczności lokalnych (w 
siedzibie Biura Porad 
Obywatelskich oraz w 
lokalnych punktach 
poradniczych  w  
warszawskich dzielnicach)  
2. Świadczenie 
poradnictwa dla osób w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz grup 
zmarginalizowanych lub 
zagrożonych 
marginalizacją 
,szczególnie dla osób 
zadłużonych, z 
problemami 
mieszkaniowymi, osób 
starszych, 
niepełnosprawnych, a 
także tych wszystkich 
którzy, wymagają 
wsparcia w rozwiązaniu 
swoich problemów 3. 
Edukacja obywatelska i 
prawna świadczona 
indywidualnie podczas 
sesji poradniczych  oraz 
grupowa podczas 
organizowanych spotkań 
edukacyjnych

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Edukacja obywatelska – 
wykład zorganizowany 
przez bibliotekę z 
jednej z dzielnic 
Warszawy dla lokalnej 
grupy seniorów, osób 
korzystających z 
biblioteki, a także dla 
seniorów- okolicznych 
mieszkańców. Wykład  
prowadzony był przez 2 
doradców Biura Porad 
Obywatelskich na 
tematy, na które 
zgłoszone było 
zapotrzebowanie przez 
bibliotekę. Wykłady te 
dotyczyły tematyki  
zadłużeń, unikania 
nieprzemyślanych 
pożyczek, podpisywania 
niekorzystnych umów , 
zakupów na kredyt, 
zawierania umów przez 
telefon, a także 
przekazania informacji 
o upadłości 
konsumenckiej jako 
sposobie rozwiązania 
problemu zadłużenia

88.99.Z

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

Druk: NIW-CRSO 6

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


1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 556 074,59 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 520 197,39 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 050,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 34 827,20 zł

74 421,56 zł

0,00 zł

235 474,66 zł

203 489,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 084,60 zł

120,00 zł

4 105,00 zł

859,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 35 877,20 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)

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 726,62 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

1 na rozwój poradnictwa obywatelskiego, promocja 1 726,62 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 726,62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 513 386,17 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 6 142,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 525 190,10 zł 1 726,62 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

514 055,17 zł 1 726,62 zł

1 050,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 084,86 zł

0,07 zł 0,00 zł

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.)

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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)

10,0 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)

0,0 etatów

14,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18,00 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)

3,00 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

3,00 osób

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 394 550,36 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

253 140,75 zł

253 140,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 141 409,61 zł

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

394 550,36 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 394 550,36 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

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)

3 301,80 zł

8,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

4,00 osób

4,00 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)

5,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

1 „Poradnictwo wsparciem i 
edukacją”

Poprawa funkcjonowania 
społecznego u mieszkańców 
Warszawy (kobiet i mężczyzn) z 
obszarów o najwyższym 
natężeniu problemów 
społecznych poprzez 
poradnictwo i wsparcie

Urząd m.st.Warszawa 226 000,00 zł

2 " Edukacja finansowa - 
szansa na nowe życie"

Szkolenia z edukacji finansowej 
osób bezdomnych 
zakwalifikowanych przez OPS 
Wola do programu 
wychodzenia z bezdomności

Dzielnica Wola  m.st.Warszawa 9 424,00 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

4 991,89 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

Tomasz Kaźmierczak, Anna 
Olech Data wypełnienia sprawozdania

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

1 1 EFS Mazowieckia Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2. Biuro Pomocy i projektów Społecznych UM st. Warszawa

6

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

1 „Poradnictwo do 
samodzielności”

Świadczenie  poradnictwa dla 
osób niepełnosprawnych ma się 
przyczynić do poprawy ich 
funkcjonowania i rozwiązania 
trudnych sytuacji życiowych, w 
tym problemów z zadłużaniem.

PFRON 203 489,95 zł
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