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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica WIEJSKA Nr domu 18 Nr lokalu 20

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-490 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226255259

Nr faksu 226255259 E-mail ksiegowosc@pkps.org.pl Strona www www.pkps.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-09-11

2014-10-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702376000000 6. Numer KRS 0000041349

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

Anna Ekiert Prezes TAK

Marian Knopkiewicz Wiceprezes TAK

Andrzej Bocheński Wiceprezes TAK

Ewa Kuruliszwili Sekretarz Generalny TAK

Grażyna Cieślik Skarbnik TAK

Jarosław Tarasiński Członek 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

Halina Dłubisz Przewodnicząca TAK

Bernardyna Raczkowska Członek TAK

Kazimiera Chwiłkowska Członek TAK

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy 
osobom i rodzinom,
    które z rożnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych 
życiowych problemów,
    a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, 
samotnym, zagrożonym 
    demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i 
bezradnym.

2. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu 
uczestnictwu w działaniach 
    na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie usług opiekuńczych, 
2. Organizowanie i prowadzenie dożywiania, 
3. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
4. Udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę 
posiadanych środków i możliwości,
5. Poradnictwo prawne i pomoc prawną, 
6. Świadczenie pomocy postpenitencjarnej,
7. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, 
8. Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę 
posiadanych środków, 
9. Świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa 
zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i 
zatrudnienia, 
10.Prowadzenie działalności edukacyjno-szkolnej, 
11. Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie: rehabilitacji 
leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia.
12. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i 
ekologicznymi, 
13. Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
14. Prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów Seniora, 
stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych placówek, 
15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii 
itp., oraz łagodzenie ich skutków

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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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)

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

224119

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Główne zadania realizowane przez Radę Naczelną PKPS:
1. Prowadzenie Ośrodka Opiekuńczego w m. Starzyna
2. Prowadzenie Centrum Pomocy Rady Naczelnej PKPS, 
3. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Milanówku, 
4. Prowadzenie NSZOZ Lecznicy Rady Naczelnej PKPS Roma, 
5. Prowadzenie Ośrodka Animacji Ruchowej,
6. Prowadzenie Magazynów Wsparcia Społecznego,
7. Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych.

Główne zadania prowadzone przez Zarządy Wojewódzkie PKPS i Zarządy Okręgowe PKPS:
1. Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnych posiłków osobom do tego uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, 
2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych poprzez udzielanie schronienia oraz udzielanie pomocy w powrocie do 
funkcjonowania w społeczeństwie - noclegownie i schroniska, 
3. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, 
4. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z problemami psychicznymi, 
5. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, 
6. Prowadzenie jadłodajni i noclegowni, 
7. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 
8. Organizowanie spotkań, wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla seniorów, 
9. Organizowanie usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
10. Realizacja programu FEAD (rozprowadzanie żywności dla osób potrzebujących),
11. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy, 
12. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,
13. Prowadzenie świetlic dla dzieci, 
14. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

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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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

1

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

Prowadzenie noclegowni i schronisk dla 
bezdomnych mężczyzn i dla bezdomnych kobiet, 
prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych 
mężczyzn. Zapewnienie im czystej odzieży, 
gorących posiłków,  możliwości  skorzystania z 
toalet i łazienek. 
Prowadzenie jadłodajni, stołówek wydających 
posiłki dla osób chorych, niepełnosprawnych 
emerytów, rencistów, osób samotnych, dla osób 
które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie 
sobie samemu przygotować posiłku oraz dla 
osób z problemem alkoholowym i dla osób 
ubogich.

87.30 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie domów seniora, głownie dla osób 
w podeszłym wieku.
Prowadzenie domów opieki społecznej, głównie 
dla osób w podeszłym wieku, dla osób z 
problemami psychicznymi.
W ramach tej działalności:
- udzielanie pomocy w podstawowych 
czynnościach    
   życiowych, 
- codzienna pielęgnacja, 
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
- możliwość  udziału mieszkańców w terapii 
  zajęciowej, prowadzonej przez 
wykwalifikowanego   
  instruktora, 
- podnoszenie sprawności, 
- umożliwianie mieszkańcom dostępu do 
świadczeń 
  zdrowotnych przysługujących im na podstawie 
  przepisów o świadczeniach ubezpieczenia 
  zdrowotnego

88.10 Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Świadczenie i organizowanie usług opiekuńczych 
dla osób starszych, schorowanych, 
niepełnosprawnych.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania.
Organizowanie usług opiekuńczych osobom 
ubogim 
.
W ramach usług opiekuńczych realizowane są 
zabiegi pielęgnacyjne, higieniczne, pomoc w 
codziennych czynnościach domowych, w tym 
pomoc w przygotowywaniu posiłków, zakupach, 
sprzątaniu i utrzymaniu porządku.
Dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu.
Inne czynności, które wymagają pomocy z uwagi 
na upośledzenie ruchowe.

88.99 Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Prowadzenie domów opieki społecznej, 
głównie dla osób w podeszłym wieku, dla 
osób z problemami psychicznymi.
W ramach tej działalności: - udzielanie 
pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, - codzienna pielęgnacja, - 
pomoc w załatwianiu spraw osobistych, - 
możliwość udziału mieszkańców w terapii 
zajęciowej, prowadzonej przez 
wykwalifikowanego instruktora, - 
podnoszenie sprawności, - umożliwianie 
mieszkańcom dostępu do świadczeń 
zdrowotnych przysługujących im na 
podstawie przepisów o świadczeniach 
ubezpieczenia zdrowotnego

88.10 Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Świadczenie i organizowanie usług 
opiekuńczych dla osób starszych, 
schorowanych, niepełnosprawnych. 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. Organizowanie usług 
opiekuńczych osobom ubogim . W ramach 
usług opiekuńczych realizowane są zabiegi 
pielęgnacyjne, higieniczne, pomoc w 
codziennych czynnościach domowych, w 
tym pomoc w przygotowywaniu posiłków, 
zakupach, sprzątaniu i utrzymaniu 
porządku. Dostarczanie posiłków, pomoc w 
ich spożywaniu. Inne czynności, które 
wymagają pomocy z uwagi na upośledzenie 
ruchowe.

88.99 Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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15 031,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 141 957 963,19 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) 194 024 088,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 41 420 101,75 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 019 936,28 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 568 865,29 zł

d) przychody finansowe 18 364,66 zł

e) pozostałe przychody 149 996 820,08 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.71 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach w różnych punktach 
na terenie Polski.
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i 
rodzinom, które z rożnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych 
problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, 
zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Wszelkie zyski i dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność 
statutową.

2 56.10 Z

Działalność gastronomiczna - prowadzenie baru - usługi przygotowywania i podawania 
[posiłków w lokalach samoobsługowych .
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i 
rodzinom, które z rożnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych 
problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, 
zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. 
Wszelkie zyski i dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność 
statutową.

3 86.21 Z

Prowadzenie przychodni medycznej "Lecznica Roma" oraz "Ośrodka Animacji Ruchowej".
W ramach przychodni medycznej realizowane są bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach 
kontraktu z NFZ - podstawowa opieka zdrowotna. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) 
tj lekarze neurolodzy, badania diagnostyczne.
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i 
rodzinom, które z rożnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych 
problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, 
zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. 
Wszelkie zyski i dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność 
statutową.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 888 050,15 zł

2.4. Z innych źródeł 44 163 043,32 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 1 115,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 118,10 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: 196 193 347,63 zł 15 118,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 588 962,19 zł 0,00 zł

1 udzielanie różnorodnej pomocy w szczególności rzeczowej 2 280,00 zł

2 Organizowanie różnorodnych form wypoczynku 4 148,00 zł

1 zapomoga finansowa 2 280,00 zł

2 Transport seniorów na wczasy  i ubezpieczenie 4 148,00 zł

w 
tym:

20 779 881,74 zł

1 616 216,44 zł

119 223 071,26 zł

338 793,75 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:

189 484,27 zł

2 369 547,20 zł

3 028 682,33 zł

731 471,06 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)

1 568 865,29 złg) z działalności gospodarczej
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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 39 831 139,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 006 997,19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 21 525,26 zł

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

12 939,09 zł 0,00 zł

1 547 340,03 zł

59 913,12 zł

4 956 471,55 zł

188 027 721,65 zł 15 118,10 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 21 525,26 zł

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

0,00 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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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)

483 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)

465,54 etatów

3 901 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

8 916 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

82 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)

104 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

29 osób

75 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 98 902 267,31 zł

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

98 085 114,50 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 

817 152,81 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)

951,38 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)  

1 586,90 zł

690 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)

36 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 13 osób

23 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

402 osób

288 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23 359 678,98 zł

20 615 704,32 zł

- nagrody

- premie

556 080,60 zł

1 675 298,98 zł

- inne świadczenia 512 595,08 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 75 542 588,33 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 370 826,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 97 714 288,33 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

951,38 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 Powrót osób bezdomnych do 
społeczności

Pomoc osobom bezdomnym i 
zagrożonym bezdomnością - 
edycja 2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 115 000,00 zł

2 Noclegownie, pralnie, łaźnie 
i jadłodajnie

Prowadzenie w latach 2018-
2020 jadłodajni i noclegowni w 
Ostródzie

Burmistrz Niasta Ostródy 100 000,00 zł

3 Schronisko dla bezdomnych Zapewnienie tymczasowego 
schronienia poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
Osób Bezdomnych oraz 
realizację usług kąpielowych i 
indywidualnej dyzensekcji

Murmistrz Miasta Bartoszyce 359 705,27 zł

4 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

opieka domowa nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi

Gmina Miasto Gdańsk 4 610 449,00 zł

5 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

opieka domowa nad osobami  
ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności

Gmina Miasto Gdańsk 141 839,00 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

12 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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6 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

opieka domowa nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi

Gmina Pelplin 105 700,80 zł

7 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

opieka domowa nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi

Gmina Miasto Sopot 1 260 097,90 zł

8 Specjalistyczny Dom 
Samopomocy typu B w 
Sopocie

prowadzenie specjalistycznej 
placówki opiekuńczej dla osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Sopot 1 158 753,00 zł

9 Kontynuacja działalności 
świetlicy środowiskowej w 
Tczewie

opieka i rozwój intelektualny 
dzieci

Gmina Miejska Tczew 116 500,00 zł

10 Dom Dziennego Pobytu 
Senior +

opieka dla seniorów Gmina Skarszewy 369 228,00 zł

11 Klub Senior + prowadzenie działalności 
kulturalno-wypoczynkowej dla 
seniorów

Gmina Skarszewy 101 932,85 zł

12 Usługi opiekuńcze opieka nad ludźmi starszymi Urząd Miasta i Gminy Opole 1 391 748,47 zł

13 Prowadzenie stołówki dożywianie osób Urząd Miasta i Gminy Opole 489 776,64 zł

14 Świetlica socjoterapeutyczna opieka nad dziećmi z rodzin 
dysfunkcyjnych

Urząd Miasta Opole 251 307,50 zł

15 Świadczenie usług 
opiekuńczych

usługi opiekuńcze dla osób 
starszych i niepełnosprawnych

Urząd Miasta Płocka 2 593 500,00 zł

16 Pomoc rzeczowa pomoc rzeczowa dla rodzin 
najuboższych

Miasto Siedlce 160 000,00 zł

17 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osób 
wymagających opieki, zam. 
na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków

wykonywanie usług 
gospodarczych i 
pielęgnacyjnych

Gmina Miejska Graków 4 653 135,20 zł

18 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osób 
wymagających opieki, zam. 
na terenie Gminy Miejskiej 
Tarnów

wykonywanie usług 
gospodarczych i 
pielęgnacyjnych

Gmina Miejska Tarnów 3 352 235,40 zł

19 Prowadzenie Noclegowni i 
Schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn

Prowadzenie Noclegowni i 
Schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn

Gmina Miejska Kraków 1 626 846,22 zł

20 Prowadzenie Schroniska dla 
bezdomnych kobiet

Prowadzenie Schroniska dla 
bezdomnych kobiet

Gmina Miejska Kraków 675 000,00 zł

21 Pomoc żywnościowa wydawanie posiłków 
dwudaniowych dla osób 
skierowanych MOPS w Zielonej 
Górze

Miasto Zielona Góra 290 000,00 zł

22 Świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych w miejscu 
zamieszkania na terenie 
miasta Bydgoszczy

świadczenie usług opiekuńczych Miasto Bydgoszcz 3 399 761,96 zł
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23 Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych dla osób 
potrzebujących  w miejscu 
zamieszkania we wszystkie 
dni tygodnia na terenie 
miasta Włocławek

świadczenie usług opiekuńczych Gmina Miasto Włocławek 2 521 125,00 zł

24 Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych dla osób 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  we wszystkie 
dni tygodnia na terenie 
miasta Włocławek

opieka nad osobami z 
zaburzeniami psychicznymi

Gmina Miasto Włocławek 2 455 965,00 zł

25 Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

świadczenie usług asystenta 
osobistego

Gmina Miasto Włocławek 142 173,49 zł

26 Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych  w 
miejscu zamieszkania

Zabezpieczenie potrzeb osób 
starszych w formie usług 
opiekuńczych

Gmina Miasta Toruń 1 915 924,10 zł

27 Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania

Zabezpieczenie potrzeb osób 
starszych w formie usług 
opiekuńczych

Gmina Miasta Grudziądz 1 942 035,20 zł

28 Udzielenie schronienia 
bezdomnym kobietom z 
terenu Grudziądza

zabezpieczanie potrzeb 
bezdomnym kobietom

Gmina Miasta Grudziadz 240 000,00 zł

29 Wsparcie osób starszych i 
kadry świadczącej usługi 
społeczne w zakresie 
przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się 
COVID-19, łagodzenie jego 
skutków na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego

Zabezpieczenie potrzeb osób 
objętych opieką na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego w trakcie trwania 
pandemii

Województwo Kujawsko-Pomorskie 749 203,40 zł

30 Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych poprzez 
udzielenie schronienia oraz 
udzielanie pomocy w 
powrocie do funkcjonowania 
w społeczności

Prowadzenie noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn i 
rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Urząd Miasta Szczecin 279 244,58 zł

31 przygotowanie, wydawanie i 
umożliwienie spożycia 
posiłku podopiecznym MOPS 
w Darłowie

przygotowanie, wydawanie i 
umożliwienie spożycia posiłku 
podopiecznym MOPS w 
Darłowie, dozy wianie klientów 
MOPS

Gmina Miejska w Darłowie 206 830,32 zł

32 Zapewnienie gorącego 
jednodaniowego posiłku 
osobom bezdomnym 
przebywającym w 
schroniskach na terenie 
Szczecina oraz innym 
mieszkańcom Miasta 
Szczecin, którzy decyzją 
MOPS zostali uprawnieni do 
otrzymania takiej pomocy.

Zapewnienie gorącego 
jednodaniowego posiłku 
osobom bezdomnym 
przebywającym w schroniskach 
na terenie Szczecina oraz innym 
mieszkańcom Miasta Szczecin, 
którzy decyzją MOPS zostali 
uprawnieni do otrzymania 
takiej pomocy.

Urząd Miasta Szczecin 311 004,00 zł

33 Usługi opiekuńcze opieka nad osobami starszymi Gmina Miejska Przemyśl 653 004,00 zł

34 Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Opieka nad osobami z 
zaburzeniami psychicznymi

Gmina Miejska Przemyśl 430 701,90 zł
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35 Usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  oraz usługi 
opiekuńcze z tytułu wieku i 
choroby

Opieka nad osobami starszymi, 
nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi oraz osobami, 
które z powodu wieku i choroby 
wymagają pomocy innych osób

Gmina Miejska Jarosław 787 428,00 zł

36 Usługi specjalistyczne Opieka nad osobami z 
zaburzeniami i dla osób, które z 
powodu wieku i choroby i 
innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób

Gmina Miejska Jarosław 193 935,00 zł

37 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych Urzędy Miast i Gmin: Poznań, 
Wolsztyn, Szamotuły, Grodzisk, 
Sieraków

22 460 795,83 zł

38 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

Prowadzenie Dziennego Domu 
Pomocy

Urzad Miasta Poznań 323 124,93 zł

39 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

Prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych, 
wypoczynek dzici

Urząd Miasta Poznań 301 530,00 zł

40 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych Urząd Marszałkowski Poznań 1 612 896,86 zł

41 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych Miasto Kalisz 2 235 179,88 zł

42 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych Miasto i Gmina Ostrzeszów 2 210 290,55 zł

43 Zadanie publiczne - 
organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych  w 
miejscu zamieszkania

opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi

Urząd Miasta Łodzi 4 441 831,80 zł

44 Zadanie publiczne - 
organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania

opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi

Urząd Miasta Zgierz 1 563 012,00 zł

45 Zadanie publiczne -  
świadczenie usług 
opiekuńczych

opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zgierzu

105 606,70 zł

46 Zadanie publiczne - 
organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 
podopiecznego MOPS na 
terenie gminy Konstantynów 
Łódzki

opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi

Gmina Konstantynów Łódzki 340 550,00 zł

47 Zadanie publiczne- 
prowadzenie jadłodajni, 
kuchni społecznych dla osób 
z problemem alkoholowym i 
dla członków ich rodzin

wydanie w dni robocze ciepłych 
posiłków a w dni wolne od 
pracy suchego prowiantu w celu 
uchronienia beneficjentów 
zadania przed głodem

Urząd Miasta Łodzi 371 736,00 zł

48 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej- 
prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej im.Wiktorii 
Kowalewskiej w Łomży dla 
osób w podeszłym wieku

opieka nad osobami w 
podeszłym wieku

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego i 
Wojewoda Podlski

206 024,00 zł
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49 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej- 
prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej im.Wiktorii 
Kowalewskiej w Łomży dla 
osób w podeszłym wieku

opieka nad osobami w 
podeszłym wieku i osobami 
psychicznie chorymi

Zarząd M.Łomża, Zarząd Gminy: 
Łomża, Grajewo, Przytuły, Mława, 
Jedwabne, Wizna, Miastkowo, 
Goworowo, Boćki, Dąbrowa 
Białostocka, Zambrów, Śniadowo, 
Lwówek Śląski, Rzekuń, Wasilków, 
Zarząd Miasta Białystok, Sokoły, 
Kolno, Piątnica, Stawiski

1 345 529,81 zł

50 adanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej- 
prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej im.Wiktorii 
Kowalewskiej w Łomży dla 
osób w podeszłym wieku

grant na realizację wsparcia dla 
DPS w walce z epidemią COVID 
19

ROPS w Białymstoku 151 950,00 zł

51 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej- 
prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kownatach

Opieka dzienna i całodobowa 
na uczestnikami 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kownatach

Wojewoda Podlaski 1 208 288,50 zł

52 zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej - usługi 
opiekuńcze dla osób w 
podeszłym wieku

prowadzenie usług 
opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

655 071,95 zł

53 Organizowanie usług 
opiekuńczych

usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze u podopiecznego w 
domu

Gminy: Krosno, Niebylec, 
Chorkówka, Nowy Żmigród, Dukla., 
Komańcza, Bukowsko, Lesko, 
Frysztak, Czudec, Wiśniowa, 
Boguchwała GOPS: Zagórz, Zarszyn, 
MOPS: Sanok, Mielec, Czermin, 
Przecław, Wadowice górne, Borowa, 
Przecław, Tuszów,

9 625 644,76 zł

54 Świadczenie usług 
opiekuńczych

zapewnienie opieki osobom 
starszym

Miasto Jelenia Góra 1 558 040,91 zł

55 świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

usługi opiekuńcze nad osobami 
starszymi, chorymi, z 
zaburzeniami psychicznymi

Urząd Miasta Białegostoku 2 007 863,00 zł

56 Zadanie publiczne z  zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania 
osobom zamieszkałym na 
terenie Gminy Miejskiej Biała 
Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska 370 066,80 zł

57 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej

świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym usług 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi na 
terenie Gminy Kodeń

Gmina Kodeń 198 052,90 zł

58 Noclegownia Siekierki PKPS przeciwdziałanie bezdomności 
na terenie m.st.Warszawy 
poprzez realizację działań 
socjalno-pomocowych

Urząd Miasta st.Warszawy 526 465,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

59 Noclegownia Siekierki PKPS 
w okresie pandemii

ograniczenie epidemicznego  
poprzez zapewnienie 
całodobowej opieki i pomocy 
osobom bezdomnym w 
Noclegowni Siekierki PKPS, 
ograniczenie liczby bezdomnych 
w przestrzeni publicznej, 
ograniczenie liczby zachorowań 
wśród osób bezdomnych, 
zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa osób 
bezdomnych w okresie 
pandemii

Urząd Miasta St. Warszawy 375 488,47 zł

60 "Jasne że pomagam" profesjonalna pomoc 
asystencka dla osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

481 227,23 zł

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

1 Środowiskowe Domy 
Samopomocy

Zapewnienie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi 
możliwie pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 2 497 312,50 zł

2 Centrum Integracji 
Społecznej

Reintegracja społeczna i 
zawodowa mieszkańców gminy 
Ostróda

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 186 889,00 zł

3 Senior+, Klub Senior+ Świadczenie pomocy w 
rozwiązywaniu rożnych 
trudnych sytuacji życiowych 
oraz rozbudzenie zainteresowań 
poprzez różne formy zajęć

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 279 840,00 zł

4 Zwiększenie dostępności do 
usług zdrowotnych poprzez 
utworzenie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej na 
Ochocie

zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych - świadczenie 
usług zdrowotnych i 
towarzyszących im usług 
społecznych dla osób 
niesamodzielnych, głównie  
osób starszych

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

277 738,21 zł

5 Zwiększenie dostępności do 
usług zdrowotnych poprzez 
utworzenie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej w 
Milanówku

zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych - świadczenie 
usług zdrowotnych i 
towarzyszących im usług 
społecznych dla osób 
niesamodzielnych, głównie 
osób starszych

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

373 845,12 zł

6 Uruchomienie Dziennego 
Domu Pobytu i świadczenie 
usług społecznych w lokalnej 
społeczności dla 
mieszkańców 60+ powiatu 
pruszkowskiego i 
grodziskiego

Ułatwienie dostępu osobom 
niesamodzielnym do usług 
społecznych, świadczonych w 
społeczności lokalnej

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

432 169,90 zł
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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 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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługi opiekuńcze Urząd Miasta Piaseczno 1 397 173,30 zł

2 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowe 
Miasto nad Wartą

226 868,50 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 3

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 1

3 KOWR 11

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 1

5 Powiatowa Stacja SANEPID w Aleksandrowie Kujawskim 1

6 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziadzu 2

7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie 1

8 Kuratorium Oświaty w Łodzi. Delegatura w Skierniewicach 1

9 Urząd Miasta w Kutnie 1

10 Sąd Okręgowy w Łomzy 1

11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży 2

12 Urząd Miasta Krosno 1

7 Usługi społeczno-zawodowe 
na terenie Gmin Powiatu 
Radomskiego

zapobieganie zjawisku 
wykluczenia społecznego i 
ubóstwa w gminach powiatu 
radomskiego przez 
zintegrowane i kompleksowe 
wsparcie

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

326 316,90 zł
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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

Anna Ekiert,Marian Knopkiewicz,Adam 
Bocheński,Ewa Kuruliszwili,Grażyna 

Cieślik,Jarosław Tarasiński
Data wypełnienia sprawozdania
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