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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-27

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

Tomasza 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, upowszechnianie 
nieodpłatnej mediacji jako polubownego  sposobu rozwiązywania  sporów 
 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 Biura Porad Obywatelskich oraz 
punktów porad obywatelskich 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, młodzieży, 
osób w podeszłym wieku, osób bezrobotnych, ofiar przestępstw, osób 
opuszczających zakłady karne, osób uzależnionych, chorych psychicznie, 
przedstawicieli mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców i 
repatriantów, mieszkańców miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych 
gospodarczo i kulturowo
  c) organizowanie nieodpłatnej mediacji
  d) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działania na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn
  e) działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
  f) aktywizację społeczno-zawodową oraz promowanie zatrudnienia osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych     bezrobociem, w szczególności 
osób niepełnosprawnych
  g) wspieranie integracji i reintegracji społecznej grup 
zmarginalizowanych
  h) promowanie postaw i wspomaganie rozwoju małej przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych 
gospodarczo i kulturowo
  i)  edukację dorosłych w zakresie praw obywatelskich
   j) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji
   k) promowanie pracy ochotniczej i organizację wolontariatu
   l) działania na rzecz integracji europejskiej
   m)prowadzenie prac studyjnych i naukowo-badawczych
    n) działalność szkoleniową, konsultacyjną i doradczą na rzecz organizacji 
pozarządowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej
    o) współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami 
administracji rządowej i samorządowej
    p) współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w 
innych krajach oraz o charakterze międzynarodowym
    q) działalność wydawniczą

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Świadczenie poradnictwa obywatelskiego : 
• Praca w pandemii  - organizacja bardzo szybko przestawiła się na tryb pracy zdalnej
oraz dostosowała do nowych okoliczności zakres udzielanych informacji i porad. Uruchomiono telefoniczne przekierowania do 
wszystkich doradców zapewniając kontakt telefoniczny przez 12 godzin dziennie. Doradcy kontaktowali się telefonicznie z 
wszystkimi osobami, które wcześniej korzystały ze wsparcia BPO, aby dowiedzieć się, jak się czują, udzielić wsparcia, a także aby 
rozeznać ich aktualne potrzeby i problemy. Utworzono bank informacji i rejestr  różnych inicjatyw przydatnych dla osób, które 
szczególnie trudno doświadczały wprowadzone restrykcje. Informacje te były nie tylko przydatne dla klientów, ale korzystali z 
nich również pracownicy różnych instytucji samorządowych. Poszerzono zakres porad o porady dotyczące problemów 
psychicznych a także zachowań zdrowotnych.
 W kwietniu 2020 r. uruchomiono  bloga „Porady obywatelskie. Edukacja prawna”  https://poradnictwoobywatelskie.com/ w 
ramach prowadzonej edukacji prawnej, którą przeniesiono do Internetu.
• Stowarzyszenie realizowało  3 letnie (od 1.12.2018 do 30.11.2021) zadanie „Wsparcie drogą do zmiany”, którego celem jest 
poprawa funkcjonowania społecznego i zapewnienie wsparcia poradniczo edukacyjnego osobom (mieszkańcom Warszawy) 
zmagającymi się z wieloma problemami szczególnie z mieszkaniowymi i zadłużeniowymi. Udzielane jest wsparcie poradniczo – 
edukacyjne, a w sytuacji osób z największą deprywacją- we współpracy z pomocą społeczną (asystentami, pracownikami 
socjalnymi, specjalistami pracy socjalnej). Podejmowane działania są długofalowe, a gromadzony materiał dotyczący 
dotkliwych, niewłaściwie rozwiązywanych problemów jest podstawą do opracowywania propozycji zmian. W 2020 r. udzielono 
wsparcia 1791 osobom-co stanowiło 6151 godzin wsparcia, w tym 494 osobom z obszarów o największym natężeniu 
problemów społecznych. Najwięcej problemów zgłoszono w kategorii zadłużeń -39%, spraw mieszkaniowych – 19%.
 Analiza wybranych spraw, szczególnie dotkliwych dla klientów, umożliwiła sformułowanie kilku rekomendacji dotyczących 
zarówno propozycji wprowadzenia zmian do uchwały Rady Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, czy też propozycji zmiany trybu postępowania służb miejskich szczególnie Straży 
Miejskiej w stosunku do osób niepełnosprawnych czy służb pomocy społecznej w stosunku do osób wymagających wsparcia w 
formie usług opiekuńczych wstrzymanych z powodu niemożności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego czasie epidemii. 
•  „Wykluczeni w czasie pandemii” zadanie realizowano od 8.12.2020 r. do 31.12.2020. W ramach wzmocnienia infrastruktury 
BPO zakupiono najbardziej niezbędne środki: osłonę ochronną z plexi, dozownik bezdotykowy ze specjalistycznymi płynami, 
maseczki, rękawiczki, termometr, ręczniki.
•  „Praca środowiskowa na terenie Ochoty m.st. Warszawy” –celem tego zadania było usprawnienie systemu świadczenia usług 
dla mieszkańców dzielnicy Ochota poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników pomocy społecznej. Przeprowadzono 
warsztaty (online) z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota pt. „Jak włączać do pracy socjalnej elementy 
pracy z osobami nadmiernie zadłużonymi oraz jak diagnozować sytuację osoby zadłużonej” oraz opracowano dwa rodzaje 
broszur informacyjno – edukacyjnych: dla zadłużonych lokatorów zamieszkujących w lokalach z zasobów Dzielnicy Ochota i dla 
pracowników pomocy społecznej- opracowano sześć strategii postępowania z osobami zagrożonymi utratą mieszkania z 
powodu zadłużenia w zależności od etapu i wysokości zadłużenia
•  „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja” zadanie realizowane na podstawie ustawy z 5.08.2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej świadczone było w 9 
dzielnicach Warszawy. Punkty obsługiwane były przez 11 doradców, bezpośrednio świadczących poradnictwo i 3 
doświadczonych doradców specjalistów zapewniających stałe wsparcie merytoryczne dyżurującym doradcom, jak i odpowiedni 
poziomi i jakość świadczonych usług. Łącznie zrealizowano 2225 dyżurów poradniczych oraz 52 dyżury mediacyjne., udzielono 
2213 porad W ramach tego zadania Stowarzyszenie CIS zobowiązane było do prowadzenia działań z zakresu edukacji prawnej. 
Planowane spotkania edukacyjne dla mieszkańców w 9 dzielnicach Warszawy nie mogły zostać zrealizowane z powodu 
pandemii. Zaplanowano więc działania możliwe do realizacji w sytuacji nadzwyczajnej, związanej z zagrożeniem epidemicznym 
polegające na prowadzeniu bloga „Porady obywatelskie. Edukacja prawna” (https://poradnictwoobywatelskie.com/), na 
którym minimum raz w tygodniu były zamieszczane opracowania dotyczące zgłaszanych problemów przez klientów 
nieodpłatnego poradnictwa. Dla osób, które nie korzystały z Internetu został opracowany w wersji papierowej biuletyn „Porady 
obywatelskie. Edukacja prawna” (wybór artykułów z zamieszczonych na blogu.) W 2020 r. odwiedziło blog ponad 7 tysięcy 
internautów. Z publikacjami na blogu zapoznało się ponad 17,6 tysięcy osób. Dane te wskazują, że artykuły zamieszczane na 
blogu cieszą się zainteresowaniem internautów. 
• „Równi wobec problemów” zadanie finansowane przez PFRON  w ramach projektu wieloletniego od 1 kwietnia 2019 do 31 
marca 2022 r.  Zadanie to ukierunkowane jest na zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. Świadczone 
poradnictwo dla osób niepełnosprawnych 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.  W 
2020 r. udzielono 1567 porad osobom z niepełnosprawnościami, w tym większość porad - 1080 było poradami cyklicznymi tzn. 
odnoszącymi się do zgłoszonego problemu (313 osób), porad jednorazowych - 487 (w tym 468 porad telefonicznych). Dotacja 
wyniosła 66 328 zł i w pełni została wykorzystana.
• Projekt grantowy ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami" ze środków PFRON w 
ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2OL4-2O2O realizowany w okresie od 21 września 2020 
r do końca 31.12.2020. Ze względu na bezpośrednią pracę doradców z osobami niepełnosprawnymi, możliwe było pozyskanie 
grantu na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych niezbędnych dla bezpiecznych warunków pracy. 
Zakupiono lampę UV, ozonator, dozownik bezdotykowy, maseczki, płyny dezynfekcyjne, odkurzacz bakteriobójczy, rękawiczki.
• Podsumowując działalność poradniczą w 2020 r. – udzielono bezpośrednio, telefonicznie, mailowo i przez Internet 7478 
porad i 17600 informacji 12 413 osobom
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

12413

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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 okolic
2. Świadczenie długookresowego wsparcia 
poradniczego  i  edukacji obywatelskiej osobom 
znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych spowodowanych przez kłopoty 
finansowe, zadłużenia , brak mieszkania lub 
trudności z utrzymaniem jego, zagrożeniem 
eksmisją,brakiem pracy, problemami 
zdrowotnymi, niepełnosprawnością, podeszłym 
wiekiem i ograniczeniami związanymi z wiekiem, 
trudna sytuacja rodzinną i z wielu innych 
powodów w których ludzie szukają  pomocy i 
zrozumienia

88.99 Z 1 774,10 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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1 774,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 908 466,21 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) 912 341,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 912 340,31 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 1,52 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 100,00 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

575 190,00 zł

258 875,04 zł

74 401,17 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
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2.4. Z innych źródeł 1,52 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 2 098,59 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 1 774,10 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: 915 955,65 zł 1 774,10 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

910 241,72 zł 1 774,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 583,82 zł

130,11 zł 0,00 zł

1 Rozwój infrastruktury- sieci telefonów umożliwiających w pandemii utrzymanie kontaktu klientów 
poradnictwa obywatelskiego z doradcami

1 774,10 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

2 100,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

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. 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

886 536,39 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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16 osób fizycznych
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 698 975,69 zł

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

698 975,69 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) 

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
(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)  

3 236,00 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)

3 osób

w 
tym:

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

3 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

373 577,10 zł

373 577,10 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 325 398,59 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 698 975,69 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

0,00 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 
(mieszkańcom Warszawy) 
zmagającymi się z wieloma 
problemami szczególnie z 
mieszkaniowymi i 
zadłużeniowymi

Miasto st.Warszawa 245 000,00 zł

2 „Wykluczeni w czasie 
pandemii”

Wzmocnienie infrastruktury 
organizacji poprzez 
wyposażenie w środki i artykuły 
sanitarne i higieniczne 
chroniące przed zakażeniem 
Corona wirus

Miasto st.Warszawa 6 000,00 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

4 246,95 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)

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 „Praca środowiskowa na 
terenie Ochoty m.st. 
Warszawy”

Usprawnienie systemu 
świadczenia usług dla 
mieszkańców dzielnicy Ochota 
poprzez wzmocnienie 
kompetencji pracowników 
pomocy społecznej.

Miasto st.Warszawa, Dzielnica 
Ochota

10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 „Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie i nieodpłatna 
mediacja”

Świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
realizowane na podstawie 
ustawy z 5.08.2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej

Wojewoda Mazowiecki 575 190,00 zł

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

PFRON 68 124,00 zł

3 ,,Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno- 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami"

Zorganizowanie bezpiecznych 
warunków pracy z osób 
pracujących z osobami z 
niepełnosprawnościami 
poprzez zakup środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych niezbędnych 
dla

PFRON 8 316,00 zł
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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 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-27
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