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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-22

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

2002-03-22

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 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

Marzena Sobkowicz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Wojciechowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Łukasiewicz 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 poprzez następujące działania:

    organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w formie 
usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności lokalnych
    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
    upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działania na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn
    działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
    aktywizację społeczno-zawodową oraz promowanie zatrudnienia osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, w szczególności osób 
niepełnosprawnych
    wspieranie integracji i reintegracji społecznej grup zmarginalizowanych
    promowanie postaw i wspomaganie rozwoju małej przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych 
gospodarczo i kulturowo
    edukację dorosłych w zakresie praw obywatelskich
    upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji
    promowanie pracy ochotniczej i organizację wolontariatu
    działania na rzecz integracji europejskiej
    prowadzenie prac studyjnych i naukowo-badawczych
    działalność szkoleniową, konsultacyjną i doradczą na rzecz organizacji 
pozarządowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej
    współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji 
rządowej i samorządowej
    współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w innych 
krajach oraz o charakterze międzynarodowym
    działalność wydawniczą

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

2. Świadczenie poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.
W 2021 r. organizacja kontynuowała realizację swojej statutowej działalności - organizowania i świadczenia poradnictwa 
obywatelskiego, dostosowując funkcjonowanie do utrudnień związanych  ze wzrastającym czy malejącym zagrożeniem 
epidemiologicznym.
W pierwszych miesiącach 2021 r. porady udzielane głównie z formie zdalnej: telefonicznie, e-
mailowo, przez komunikatory SKYPE/Zoom, a wizyty bezpośrednie odbywały się tylko w uzasadnionych przypadkach. W drugim 
kwartale 2021 sytuacja epidemiczna poprawiła się i zostały przywrócone porady bezpośrednie w głównej siedzibie BPO przy ul. 
Gałczyńskiego 3, Dzięki środkom uzyskanym z m.st. Warszawy oraz PFRON w roku ubiegłym, udało się zorganizować  
bezpieczne pod względem sanitarnym miejsce.  Zostały utworzone dwa stanowiska do przyjmowanie klientów wyposażone w 
szybę ochronną z  plexi. Doradcy przestrzegali reżimu sanitarnego  (dezynfekcja, dystans, maseczka oraz ozonowanie 
pomieszczeń) a dla klientów  wdrożono procedurę antycovidową. Od października 2021 r., ze względu na wzrost zachorowań, 
konieczne stało się ponowne wprowadzenie ograniczeń, koncentrując się na przyjmowaniu osób bezpośrednio w sprawach 
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pilnych. Ze względu na potrzeby klientów wprowadzono hybrydowy sposób kontaktu : zgłoszenie i pierwsza diagnostyczna 
rozmowa przez telefon, następnie w razie konieczności wizyta bezpośrednia. 
Porady telefoniczne były udzielane za pośrednictwem wirtualnej centrali telefonicznej VOIP oraz pod numerami telefonów 22 
828 12 95, 22 828 12 94, 22 350-72-51, 882-504-456, przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00; porady email 
odbywały się po wypełnieniu ankiety statystycznej (Google) i uzyskaniu uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z RODO.
Ogółem w 2021r. udzielono  8145 porad , w tym 4952 porad w siedzibie BPO i 3193 porad w punktach nieodpłatnego 
poradnictwa . Z porad skorzystało ogółem  4 388 osób, w tym 2 206 zgłosiło się do BPO, a 2182 skorzystało z porad 
świadczonych przez naszych doradców w 9 punktach.  

3. Realizowane projekty w 2021 r.  finansowane przez:

• Miasto st. Warszawa - „Wsparcie drogą do zmiany”, zadanie 3 letnie realizowane przez Stowarzyszenie od grudnia 2018 r do 
30.11.2021 r.,  którego celem było uzyskanie  poprawy funkcjonowania społecznego i zapewnienie wsparcia poradniczo 
edukacyjnego osobom (mieszkańcom Warszawy) zmagającymi się z wieloma problemami ( w tym  z mieszkaniowymi i 
zadłużeniowymi). Udzielane było  wsparcie poradniczo – edukacyjne, a w sytuacji osób z największą deprywacją- we współpracy 
z pracownikami pomocy społecznej (asystentami, pracownikami socjalnymi, specjalistami pracy socjalnej). W 2021 r. udzielono 
wsparcia 1821 osobom-, w tym 634 osobom z obszarów o największym natężeniu problemów społecznych. Najwięcej 
problemów zgłoszono w kategorii zadłużenia 39%; mieszkania 19%; rodzinne 16%;. Dotacja na 2021 r. wyniosła 253 000 zł i 
wykorzystana w całości 
W związku z zakończeniem projektu „Wsparcie drogą do zmiany” w listopadzie 2021 r. przygotowano sprawozdanie z realizacji 
3-letniego projektu.
Zakładany cel jakim była poprawa funkcjonowania społecznego i zapewnienie wsparcia poradniczo-edukacyjnego w procesie 
rozwiązywania problemów życiowych, został w pełni zrealizowany. Ze wsparcia w ramach projektu w okresie ( od 1 grudnia 
2018 r. do 30 listopada 2021 r.) skorzystało 4116 osób, w tym 631 osób o głębokiej deprywacji.
U 90% korzystających z poradnictwa obywatelskiego nastąpiło pogłębienie wiedzy o możliwościach rozwiązania życiowych 
problemów (w tym tak trudnych jak mieszkaniowe, zadłużeniowe, rodzinne i inne), tak aby potrafili unikać w przyszłości 
działań, które prowadzą do skomplikowania ich sytuacji..
U 82% korzystających ze wsparcia nastąpiło zwiększenie aktywności w podejmowaniu działań zmierzających, do poprawy 
sytuacji, przy wykorzystaniu własnych możliwości.
 U 71% odbiorców porad nastąpiło zwiększenie umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
Dotacja udzielona na 3 lata wyniosła 730 544 a wydatkowana została w  kwocie 729 630,84zł

• W roku 2021 r. złożono na konkurs organizowany przez Biuro Projektów i Pomocy Społecznej 
program na następne 3 lata  "Wspólne DZIAŁANIE, realna ZMIANA" , który uzyskał dotację w wysokości 650 600 zł  ( niestety 
stanowiącą 89% dotacji z poprzedniego 3 letniego zadania finansowanego z tego samego źródła). Program ma na celu poprawę 
funkcjonowania społecznego osób  o niskim statusie materialnym, z trudnościami  w samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji 
problemowych poprzez  wsparcie doradczo-edukacyjne, a w sytuacji osób o głębokiej deprywacji potrzeb włączanie 
profesjonalistów w ramach systemu wielosektorowego wsparcia. Program ukierunkowany jest również na podniesienie  
kompetencji profesjonalistów poprzez warsztaty i konsultacje  spraw dotyczących pracy z osobami  wieloproblemowymi.
Grudzień 2021 był  1 miesiącem realizacji nowego programu "Wspólne DZIAŁANIE, realna ZMIANA", z którego przedstawiono 
sprawozdanie dotyczące wykonania: opracowania i upowszechnienia informacji o realizowanym projekcie, opracowania 
narzędzi (m. innymi formularza kwalifikacyjnego), przygotowania dokumentacji. Udzielono wsparcia 105 osobom, podjęto 
pierwsze działania  w celu tworzenia wielosektorowego wsparcia (nawiązano kontakt z pracownikami pomocy społecznej), a 
także rozpoczęto udzielanie wsparcia pracownikom pomocy społecznej ( głównie w sprawach  rodzinnych , zadłużeniowych  i 
mieszkaniowych.. Rozpoczęto również prace związane z zapewnieniem  dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 
tym celu  skierowano doradcę na szkolenie Języka Migowego organizowane przez Polski Związek Głuchych, przeprowadzono 
audyt strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej: zmodernizowano stronę bpo.warszawa.pl. 
Dotacja na grudzień  2021 r wyniosła 23 600 zł, którą rozliczono w całości.

• Miasto st. Warszawa, projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku” – 2021-2023 Stowarzyszenie Cis zostało zaproszone  
do udziału w Konsorcjum organizacji pozarządowych, którego liderem jest Stowarzyszenie dla Rodzin. Działania realizowane są 
w obrębie obszaru wskazanego na mapie kumulacji problemów/terenów rewitalizowanych -Targówek Mieszkaniowy. Głównym 
celem konsorcjum jest  stworzenie systemu  LSW w oparciu o istniejące placówki w celu przezwyciężania problemów dzieci i 
młodzieży, wyrównanie ich szans edukacyjnych i życiowych, wsparcie rodzin w pełnieniu właściwie swoich ról. W ramach 
projektu zadaniem Stowarzyszenia CIS jest świadczenie poradnictwa dla mieszkańców Targówka, a także przeprowadzenie 
działań profilaktycznych  formie warsztatów w zakresie najczęściej pojawiających się problemów  (mieszkaniowych, 
zadłużeniowych, rodzinnych, z zakresu świadczeń). Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci objętych projektem, a także 
osób młodych w wieku 17-18 lat oraz profesjonalistów pracujących na Targówku.
W 2021 r rozpoczęto świadczenie poradnictwa dla  rodzin i opiekunów. Działanie to koncentrowało się na opracowaniu 
wstępnej diagnozy sytuacji osób zgłaszających się głównie z problemami zadłużeniowymi i mieszkaniowymi, a także rodzinnymi. 
Diagnoza obejmowała określenie sytuacji wyjściowej (struktura rodziny, źródła utrzymania i stan finansów, stan zdrowia, 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

występowanie, niepełnosprawności, ewentualne uzależnienia, sposób zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych), określenie 
deficytów i obszarów  wymagających wsparcia. W przypadku kilku osób zdefiniowano cel i potrzeby i rozpoczęto pracę nad 
rozwiązaniem problemów: w zakresie upadłości konsumenckiej, uzyskania alimentów,  odzyskania dzieci w przypadku osób 
pozbawionych władzy rodzicielskiej), uregulowania sytuacji mieszkaniowej po śmierci członka rodziny. Łącznie udzielono 116,5 
godzin wsparcia. Ponadto w 2021  przeprowadzono warsztaty dla profesjonalistów, które miały na celu wyposażenie 
uczestników w umiejętności niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy, tj. wczesne dostrzeganie i reagowanie na 
pojawiające się problemy oraz kompetentne kierowanie do placówek pomocowych. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno 
przekazywane treści merytoryczne podczas warsztatów oraz sposób ich prowadzenia.
Dotacja udzielona na 3 lata w wys. 267 050,00  zł; w 2021 r: 78 930,00 zł.

• Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem Miasta st. Warszawa - zadanie realizowane na podstawie ustawy  o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,  
nieodpłatna mediacja i edukacja prawna w 2021 r.” świadczone było w 9 dzielnicach Warszawy. Punkty obsługiwane były przez 
16 doradców bezpośrednio świadczących poradnictwo, w tym 3 doświadczonych konsultantów zapewniających stałe wsparcie 
merytoryczne dyżurującym doradcom, jak i odpowiedni poziomi i jakość świadczonych usług oraz 2 mediatorów.  Łącznie 
zrealizowano 2268 dyżurów poradniczych oraz 52 dyżury mediacyjne. W 2021 r. z porad skorzystało 2182 osoby, którym 
udzielono 3193 porad. Od stycznia. do 31 lipca 2021 r. z powodu ogłoszonego stanu epidemii, dyżury nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i były pełnione poza lokalizacją punktów i za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość. Od 2 sierpnia 2021 r. nastąpił powrót do stacjonarnej pracy w punktach. 
W ramach edukacji prawnej rozpowszechniono na terenie Warszawy 450 egzemplarzy plakatów informacyjnych, 
popularyzujących poradnictwo obywatelskie i mediację i  zachęcając  do korzystania z porad obywatelskich i mediacji.
Edukacja prawna realizowana była w formie  bloga „Porady obywatelskie. Edukacja prawna” 
(https://poradnictwoobywatelskie.com/), na którym minimum raz w tygodniu były zamieszczane opracowania dotyczące 
najczęściej zgłaszanych problemów przez klientów nieodpłatnego poradnictwa. W 2021 roku blog odwiedziło 28 165 
internautów. Edukacja prawna propagowana w Internecie przez doradców obywatelskich uzyskała blisko  46 tysięcy odbiorców. 

Co 2 miesiące  w 2021 r. dystrybuowano elektronicznie  Biuletyny Doradców Obywatelskich, zawierające publikacje z wpisów 
na blogu, a wydanie zbiorcze , papierowa wersja  Biuletynu Doradców Obywatelskich, w nakładzie 1000 egzemplarzy, zostało 
rozpowszechnione we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Dotacja wyniosła 575 190 zł i została wydatkowana w kwocie 574 950 zł

• PFRON – od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 r. realizowana była trzecia transza  projektu „Równi wobec problemów”. 
Zadanie to ukierunkowane było  na zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. Świadczone poradnictwo osobom  
niepełnosprawnym przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania, gdyż we współpracy z doradcami osoby te podejmują się 
rozwiązywania wielu trudnych sytuacji życiowych, w tym szczególnie problemów z zadłużaniem.  Osoby z 
niepełnosprawnościami korzystały ze wsparcia cyklicznego (dotyczy to tych osób, które ze względu na skomplikowaną sytuację, 
wymagały stałego wsparcia doradczego w rozwiązaniu problemu, w 20121 r. było tych osób 337 oraz jednorazowego, osób 
424, które wymagały jedynie ukierunkowania w samodzielnym rozwiązaniu problemu lub pomocy w uzyskaniu istotnych 
informacji. 
Dotacja wyniosła 66 328 zł i w pełni została wykorzystana.
• Związek Biur Porad Obywatelskich w grudniu 2021 r. przekazał  Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznej CIS Grant w 
ramach II Konkursu Grantowego ZBPO na wsparcie i promocję poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Biuro Porad 
Obywatelskich w 2022r. Grant w wysokości 29 400 zł zakłada świadczenie co najmniej 35 porad miesięcznie udzielanych  
zgodnie ze standardami poradnictwa obywatelskiego i  poddanych kwartalnej ocenie jakości przez zewnętrznego recenzenta. 
Grant rozliczany będzie ryczałtem tzn. kwalifikowalność wydatkowanego grantu będzie powiązana z liczbą i jakością 
udzielonych porad.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie było

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4388

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

1. Organizowanie szeroko dostępnego 
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców 
Warszawy i Mazowsza
2. Świadczenie długookresowego wsparcia 
poradniczego i edukacji obywatelskiej osobom 
znajdującymi się w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych spowodowanych przez kłopoty 
finansowe, zadłużenia, brak mieszkania lub 
trudności z utrzymaniem jego, zagrożenie 
eksmisją, brakiem pracy, problemami 
zdrowotnymi, niepełnosprawnością, podeszłym 
wiekiem i ograniczeniami związanymi z wiekiem, 
sytuacją rodzinną i z wielu innych powodów, w 
których ludzie szukają pomocy i zrozumienia

88.99 Z 1 910,57 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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1 910,57 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 995 305,25 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 002 783,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 000 155,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 628,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 940,00 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

574 950,00 zł

355 439,25 zł

64 916,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

240,00 zł

2 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 2 628,00 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 2 940,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 910,57 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 999 122,19 zł 1 910,57 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

997 215,82 zł 1 910,57 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 906,35 zł

0,02 zł 0,00 zł

1 Zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek umożliwiających bezpośrednia pracę 
doradców z klientami w czasie zgrożenia zachorowania na covid

1 910,57 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

9 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,60 etatów

9 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

998 966,88 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 772 944,01 zł

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

772 944,01 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

1 535,47 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 800,52 zł

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

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

2 osób

w 
tym:

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

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

286 622,09 zł

286 622,09 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 486 321,92 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 772 944,01 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

1 938,61 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 "Wsparcie  drogą do zmiany" Poprawa funkcjonowania 
społecznego i zapewnienie 
wsparcia poradniczo-
edukacyjnego osobom 
zmagającym się z wieloma 
trudnymi problemami, 
szczególnie z mieszkaniowymi i 
zadłużeniowymi

Miasto st. Warszawa 253 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 064,06 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 "Wspólne działanie-realna 
zmiana"

Poprawa funkcjonowania 
społecznego minimum 3 120 
mieszkańców Warszawy (kobiet 
i mężczyzn) o niskim statusie 
materialnym, mających 
trudności w samodzielnym 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowych, którzy nie są 
świadomi, nie znają lub nie 
rozumieją prawno-
instytucjonalnych 
uwarunkowań doświadczanych 
trudności i nie są w stanie 
samodzielnie tymi problemami 
zarządzać, w tym z obszarów o 
najwyższym natężeniu 
problemów społecznych w 
poszczególnych dzielnicach.

Miasto st. Warszawa 23 600,00 zł

3 "Lokalny system wsparcia na 
Targówku"

Program realizowany jest przez  
Konsorcjum organizacji 
pozarządowych,  w obrębie 
obszaru wskazanego na mapie 
kumulacji problemów/terenów 
rewitalizowanych -Targówek 
Mieszkaniowy.   Głównym 
celem jest  stworzenie systemu  
LSW w oparciu o istniejące 
placówki w celu 
przezwyciężania problemów 
dzieci i młodzieży, wyrównanie 
ich szans edukacyjnych i 
życiowych, wsparcie rodzin w 
pełnieniu właściwie swoich ról.

Miasto st.Warszawa 78 839,25 zł

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

1 "Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, nieodpłatna 
mediacja i edukacja prawna 
w 2021r."

Świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i 
edukacji prawnej w 9 punktach  
dzielnicowych Warszawy,  
realizowane na podstawie  
ustawy z 5.08.2015 r.  o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie  
obywatelskim i edukacji 
prawnej

Wojewoda Mazowiecki 574 950,00 zł

2 "Równi wobec problemów" Zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami  
poprzez świadczenie  
poradnictwa obywatelskiego , 
które przyczynia się do poprawy 
ich funkcjonowania 
społecznego

PFRON 64 916,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-22 12



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Kaźmierczak - Prezes
Anna Olech- Skarbnik

Katarzyna Morawska - Członek 
Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-22
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