
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

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

2001-09-11

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

EWA KURULISZWILI SEKRETARZ GENERALNY TAK

MARIAN KNOPKIEWICZ WICEPREZES TAK

ANNA EKIERT PREZES TAK

GRAŻYNA CIEŚLIK SKARBNIK TAK

ANDRZEJ BOCHEŃSKI WICEPREZES 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

ZDZISŁAW POŚNIK 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 różnych 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.
3.      Szeroko rozumiana pomoc społeczna osobom wykluczonym.

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 wszelkiej pomocy, głównie rzeczowej, finansowej w miarę 
posiadanych środków i możliwości
5. Poradnictwo i pomoc prawna
6. Świadczenia pomocy postpenitencjarnej
7. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi
8. Świadczenia pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym, w miarę 
posiadanych środków
9. Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie: rehabilitacji 
leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia
10. Udzielanie pomocy osobom dotkniętymi klęskami żywiołowymi i 
ekologicznymi
11. Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych
12. Prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, 
stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych placówek
13. 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

67192

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.Prowadzenie Ośrodków opiekuńczych
2.Prodadzenie Centrów Pomocy
3.Prowdzenie Ośrodków Wsparcia Seniorów, Ośrodków Animacji Ruchowej
4.Prowadzenie NSZOZ
5.Prowadzenie magazynów Wsparcia Społecznego
6.Prowadzenie Noclegowni
7. Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom potrzebującym, w tym: uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej
8. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych poprzez udzielanie schronienia oraz udzielania pomocy w powrocie do 
funkcjonowania w społeczeństwie.
9.Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej potrzebującym
10.Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej
11. Prowadzenie Ośrodków wsparcia dla osób z problemami psychicznymi
12. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży
13.Organizowanie spotkań, wycieczek dla seniorów oraz młodzieży i dzieci
14.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
15. Dystrybucja żywności dla osób potrzebujących
16. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
17. Prowadzenie Centrów Integracji Społecznej
18. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy
19. Wydawanie żywności 
20. Pozyskiwanie żywności
21. Prowadzenie warsztatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi
22. Prowadzenie domu pomocy
23. Prowadzenie zajęć fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych
24. Organizacja koncertów charytatywnych
25. Świadczenie usług opiekuńczych/specjalistycznych
26. Prowadzenie specjalistycznych porad prawnych dla osób wykluczonych, pomoc w wychodzeniu z bezdomności
27. Prowadzenie warsztatów ekonomicznych

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

88, 10, Z, ORGANIZOWANIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB 
W PODESZŁYM WIEKU, OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, RÓWNIEŻ 
KIEROWANYCH Z OPS.PROWADZENIE ZAJĘĆ 
SPECJALISTYCZNYCH Z FIZJOTERAPEUTĄ , 
ZAJĘCIA Z ANIMATORAMI. ZAJĘCIA RUCHOWE - 
GIMNSTYKI. OKRESOWE KONSUKTACJE Z 
REHABILITANEM. KONSULTACJE MEDYCZNE. 
SESJE TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM. 
POMOC W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH. 
POMOC PIELĘGNIARSKA. POMOC DLA RODZIN 
OPIEKUJĄCYCH SIĘ SENIORAMI, OSOBAMI Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WARSZTATY 
KOMPUTEROWE

88.10 z 0,00 zł

2

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

87,90 Z PROWADZENIE NOCLEGOWNI, 
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA . 
PRZYJMOWANIEM BEZDOMNYCH DO 
OŚRODKÓW Z ZAKWATEROWANIEM. 
ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA - POSIŁKI CIEPŁE I 
ZIMNE (PEŁNE WYŻYWIENIE), ŚRODKÓW 
CZYSTOŚCI, SANITARIATÓW, UDZIELANIE 
RÓŻNORODNEGO WSPARCIA JAK POMOC 
PRAWNA, LECZNICZA, PSYCHOLOGICZNA, 
ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW, ZAJĘĆ 
TERAPEUTYCZNYCH, POMOC W ZWALCZANIU 
UZALEŻNIEŃ. CAŁODOBOWE DYŻURY 
WYKWALIFIKOWANYCH OPIEKUNÓW, 
OBECNOŚĆ PRACOWNIKA SOCJALNEGO I 
INNYCH WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW. POMOC W DOSTĘPIE DO 
LECZENIA.

87 90 Z 0,00 zł

3

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

56 21 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE 
DOŻYWIANIA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
GASTRONOMICZNA, PRZYGOTOWANIE I 
DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW 
ZEWNĘTRZNYCH, WYDAWANIE ŻYWNOŚCI. 
ŻYWNOŚĆ OTRZYMUJĄ RÓWNIEŻ OSOBY 
SCHOROWANE, SŁABE, KTÓRE NIE SĄ W STANIE 
SAMODZIELNIE PRZYRZĄDZIĆ POSIŁKÓW, CZY 
CHOĆBY SAMEMU ZROBIĆ CODZIENNE ZAKUPY. 
POZYSKIWANIE I WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 
CZĘSTO Z KRÓTKIM OKRESEM PRZYDATNOŚCI 
DO SPOŻYCIA, CZY ŻYWNOŚĆ KRÓTKIEGO 
OKRESU PRZECHOWYWANIA 9 OWOCE, 
WARZYWA), KTÓRE CZĘSTO SĄ 
UROZMAICENIEM  POSIŁKÓW DLA 
WYKLUCZONYCH. ORGANIZOWANIE POSIŁKÓW 
ŚWIĄTECZNYCH

56 21 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

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

87, 90, Z, PROWADZENIE NOCLEGOWNI 
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM. PROWADZENIE 
OŚRODKÓW CAŁODOBOWYCH. OPIEKA 
WYCHOWAWCÓW, TERAPEUTÓW 
ZAJĘCIOWYCH, UZALEŻNIEŃ, 
PSYCHOLOGÓW, PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH. PRZYGOTOWYWANIE I 
WYDAWANIE POSIŁKÓW. PROFILAKTYKA 
ZDROWOTNA, SZCZEPIENIA. PRACA W 
GRUPACH POMAGAJĄCA W SOCJALIZACJI I 
WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI. 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 
WARSZTATY KOMPUTEROWE. 
PROWADZENIE ŚWIETLIC, CZYTELNI. 
ORGANIZOWANIE WYJŚĆ DO KIN, 
TEATRÓW I NA INNE WYDARZENIA 
KULTURALNE

87 90 Z 0,00 zł

2

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

88, 10, Z, ORGANIZOWANIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA 
OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH GŁOWNIE 
RUCHOWO, ALE RÓWNIEŻ UMYSŁOWO. 
ZAPEWNIENIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ. TRNSPORT W NAGŁYCH 
PRZYPADKACH. PROWADZENIE ZAJĘĆ 
USPRAWNIAJĄCYCH RUCHOWO. ZABIEGI 
REHABILITACYJNE. FIZJOTERAPIA 
RUCHOWA. ZAJĘCIA/ WARSZTATY 
KOMPUTEROWE.PROWADZENIE CZYTELNI. 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, 
POMOC  W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH 
ŚWIWDCZONA PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANYCH OPIEKUNÓW 
MEDYCZNYCH.

88 10 Z 0,00 zł

3

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

56, 29, Z, ORGANIZOWANIE I 
PROWADZENIE DOŻYWIANIA .
POZOSTAŁA USŁUGA DZIAŁALNOŚĆ 
GASTRONOMICZNA, PRZYGOTOWYWANIE I
DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA 
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING). 
ŻYWNOŚĆ OTRZYMUJĄ RÓWNIEŻ OSOBY 
SCHOROWANE, SŁABE, KTÓRE NIE SĄ W 
STANIE SAMODZIELNIE PRZYRZĄDZAĆ 
POSIŁKÓ CZY CHOĆBY SAMEMU ZROBIĆ 
CODZIENNE ZAKUPY. WYDAWANIE 
POZYSKIWANEJ ŻYWNOŚCI, CZĘSTO Z 
KRÓTKIM TERMINEM WAŻNOŚCI LUB 
OWOCÓW, WARZYW Z KTÓTKIM 
TERMINEM PRZECHOWYWANIA W CELU 
UROZMAICENIA POSIŁKÓW. ORGANIZACJA 
POSIŁKÓW ŚWIĄTECZNYCH

56 29 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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16 447,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 144 349 146,37 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) 193 781 031,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 753 133,38 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 204 388,08 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 789 681,33 zł

d) przychody finansowe 1 029,99 zł

e) pozostałe przychody 144 032 798,56 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56 10 A

56 10 A, RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE -
PROWADZENIE BARU - PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ SPOŻYWANIA 
POSIŁKÓW NA MIEJSCU. OBSŁUGA OSÓB ZE SKIEROWANIAMI NA WYDAWANIE POSIŁKÓW Z 
OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. 
WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA OSÓB BEZDOMNYCH RÓWNIEŻ TYCH KTÓRZY NIE CHCĄ 
PRZEBYWAĆ W ŻADNYCH NOCLEGOWNIACH CZY INNYCH 
STWORZONYCH/PRZYSTOSOWANYCH DO TEGO CELU OŚRODKACH.
PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH, NIE ZDOLNYCH DO 
SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW

2 86 22 z

86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA SPECJSLISTYCZNA Z PODPISANYM KONTRAKTEM Z NARODOWYM 
FUNDUSZEM ZDROWIA W ZAKRESIE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ 
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - NEUROLOGICZNA. PROWADZENIE BADAŃ 
SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ I NEUROLOGÓW
POZOSTAŁE SPECJALIZACJE DOSTĘPNE KOMERCYJNIE JAK OKULISTYKA, DIABETOLOGIA, 
MEDYCYNA PRACY, ORTOPEDIA REHABILITACJA I FIZJOTERPIA LECZNICZA WŁĄCZNIE Z 
ZABIEGAMI LECZNICZYMI.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 362 721,06 zł

2.4. Z innych źródeł 33 052 716,31 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 1 029,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 17 465,31 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: 194 849 968,65 zł 17 465,31 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

1 295 319,19 zł 17 465,31 zł

4 286 944,20 zł 0,00 zł

1 670 804,32 zł

35 841,17 zł

1 środki zostały przekazane na pomoc rzeczową osobom potrzebującym 17 465,31 zł

w 
tym:

7 634 511,94 zł

14 718 018,12 zł

121 996 616,31 zł

0,00 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:

103 646,40 zł

13 265 837,39 zł

1 085 429,53 zł

111 726,41 zł

0,00 zł

6 400,00 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)

1 789 681,33 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 43 457 814,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 082 556,12 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 118 877,01 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 638 755,49 zł

183 922 304,28 zł 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)

399 osób

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 118 877,01 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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1.2. 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)

370,70 etatów

3 134 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

8 684 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

32 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 101 873 099,95 zł

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

100 933 640,75 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 

939 459,20 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)  

2 402,89 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20 261 435,09 zł

17 350 742,26 zł

- nagrody

- premie

135 460,50 zł

1 935 429,34 zł

- inne świadczenia 839 802,99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 611 664,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 461 705,62 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 99 471 935,13 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 ŚWIADCZENIE 
USŁ.OPIEKUŃCZYCH 
WYKONYWANYCH W 
MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
OSÓB WYMAGAJĄCYCH 
OPIEKI ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY MIEJSKIEJ 
KRSKÓW

WYKONANIE USŁUG 
GOSPODARCZYCH I 
PIELĘGNACYJNYCH

GMINA MIEJSKA KRAKÓW 4 463 401,38 zł

2 ŚWIADCZENIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH 
WYKONYWANYCH W 
MIEJSCU ZAMIESZAKANIA 
OSÓB WYMAGAJĄCYCH 
OPIEKI ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY TARNÓW

USŁUGI GOSPODARCZE I 
PIELĘGNACYJNE

GMINA MIEJSKA TARNÓW 3 534 373,49 zł

3 PROWADZENIE 
NOCLEGOWNI I 
SCHRONISKA DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

SCHRONIENIE DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

GMINA MIEJSKA KRAKÓW 1 863 872,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 11



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

4 ŚWIADCZENIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH

ŚWIADCZENIE USŁUG 
POTRZEBUJĄCYCM

MIASTO JELENIA GÓRA 1 693 498,67 zł

5 USŁUGI OPIEKUŃCZE POMOC POTRZEBUJĄCYM URZĄD MIASTA OPOLE 1 963 883,12 zł

6 USŁUGI OPIEKUŃCZE POMOC POTRZEBUJĄCYM MOPR W LUBLINIE 6 275 976,00 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 POMOC RZECZOWA ORAZ 
DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 
SKIEROWANA DLA 
NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYCH  
MIESZKAŃCÓW 
WOJ.POMORSKIEGO

POMOC RZECZOWA WOJEWODA POMORSKI 12 000,00 zł

2 REALIZACJA PROGRAMÓW 
SŁUŻĄCYCH AKTYWIZACJI I 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 
PODESZŁYM WIEKU

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
SENIORÓW

BURMISTRZ GMINY BARLINEK 10 000,00 zł

3 POMOC OSOBOM I 
RODZINOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ

POMOC RZECZOWA BURMISTRZ GMINY NOWOGARD 20 000,00 zł

4 POZYSKIWANIE, 
MAGAZYNOWANIE I 
DYSTRYBUCJA ZYWNOŚCI

PRZEWÓZ ZYWNOŚCI DLA 
POTRZEBUJACYCH

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW 12 000,00 zł

5 PROWADZENIE 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY W 
KOWNATACH

USŁ.OPIEKUŃCZE POWIAT ŁOMŻYŃSKI 1 236 956,50 zł
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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)

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 KRAJOWY OŚRODEK  WSPARCIA ROLNCTWA 8

2 ZUS CHORZÓW 1

3 URZĄD MIASTA KATOWICE 1

4 MARSZAŁEK WOJ.POMORSKIEGO 1

5 MOPS W GDYNI 1

6 KOWR 5

7 MOPS SOPOT 2

8 GOPS W SKARSZEWACH 2

9 URZĄD MISTA KUTNO 2

10 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W SKIERNIEWICACH 3

11 KOMENDA MIEJSKA PSP 1

12 ZUS WARSZAWA 1

13 MOPS BYDGOSZCZ 1

14 KOWR 5

15 ZUS TORUŃ 1

16 MOPS KROSNO 1

17 MOPS MIELEC 1

18 URZAD MIASTA KROSNO 1

19 URZ AD WOJEWÓDZKI ELBLĄG 1

20 UM OSTRÓDA 1

21 UM I GMINY MIŁOMŁYN 1

22 URZĄD WOJEWÓDKI W BIAŁYMSTOKU 1

23 SAD REJ. W ŁOMŻY 1

24 PIP BIAŁYSTOK 1

25 POWIATOW CENTRUM POMOCY RODZINIE WŁOMŻY 1

26 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁOMZY 2

27 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOMŻY 1

28 KOMENDA NIEJSKA PSP W ŁOMŻY 1

29 KOWR OT POZNAŃ 3

30 MOPS KSLISZ 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

EWA KURULISZWILI, ANNA EKIERT, 
MARIAN KNOPKIEWICZ, ANDRZEJ 
BOCHEŃSKI, GRAŻYNA CIEŚLIK, J. 

TARASIŃSKI
Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-14
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