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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica AL. WILANOWSKA Nr domu 309 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-665 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-622-16-72

Nr faksu 22-622-16-17 E-mail info@wioskisos.org Strona www www.wioskisos.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01210292600000 6. Numer KRS 0000056901
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Barbara Rajkowska - Prezes Zarządu
Barbara Grasińska-Ciereszko - Wiceprezes Zarządu
Ewa Astasewicz - Członek Zarządu
Monika Bednarz - Członek Zarządu
Janina Gabryszewska - Członek Zarządu
Tom Malvet - Członek Zarządu
Katrin Raie - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Zygmunt Kusiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Woś - Członek Komisji Rewizyjnej
Stefan Oleszczak - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Wspieranie, rozpowszechnianie i urzeczywistnianie idei Wiosek 
Dziecięcych w Polsce, zgodnie z zasadami zawartymi w Preambule 
do Statutu;

2) Realizowanie aktywności w interesie publicznym poprzez 
tworzenie ochrony i wyspecjalizowanej opieki na terenie Wiosek 
SOS oraz innych jednostek przewidzianych statutem - dla 
wychowywania i edukacji opuszczonych i osieroconych dzieci lub 
dzieci z rozbitych rodzin, tak samo, jak młodzieży i dorosłych którzy 
potrzebuje wsparcia w ich dążeniach dla osobistej realizacji i 
integracji ze społeczeństwem;

3) Zapobieganie sieroctwu;

4) Wspieranie państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych 
dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie 
wychowujących małe dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony;

5) Służenie jako wzór dla podobnych organizacji działających w 
obszarach służących rozwojowi dzieci, pedagogice społecznej, 
edukacji i pracujących z reprezentantami różnych grup etnicznych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

I. Prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej, w której skład 
wchodzą:
1) zakładanie i prowadzenie Wiosek Dziecięcych:
- rozpowszechnianie idei Wiosek Dziecięcych w szerokich kręgach 
społeczeństwa poprzez wydawanie publikacji, organizowanie 
wystaw, imprez, współpracę z radiem, telewizją oraz innymi 
środkami przekazu; dobór wychowawców - matek SOS i 
współpracowników do wiosek dziecięcych, prowadzenie dla nich 
kursów i szkoleń;
- przyjmowanie dzieci do wiosek, sprawowanie opieki nad nimi;
- nawiązywanie kontaktów z państwowymi i prywatnymi instytucjami 
dla osiągnięcia pomyślnej współpracy ze Stowarzyszeniem, by 
budzić i wspierać zrozumienie dla celów jego działania;
- zbieranie, środków na działalność statutową między innymi 
poprzez organizowanie akcji zbierania darów, propagowanie 
ofiarności społecznej, pozyskiwanie patronów i darczyńców, a także 
prowadzenie działalności gospodarczej;
2) zakładanie i prowadzenie domów młodzieżowych i wspólnot 
mieszkaniowych:
- przygotowywanie młodzieży do samodzielności;
- organizowanie programów doradztwa zawodowego;
- organizowanie kursów i szkoleń podnoszenia kwalifikacji 
młodzieży;
3) działalność na rzecz społeczeństwa:
- zakładanie i prowadzenie placówek umacniania rodzin;
- organizowanie i prowadzenie punktów doradztwa, kursów i 
szkoleń dla młodzieży i dorosłych z terenów "po pegeerowskich" 
dotyczące, problemów, którymi są obarczone, w szczególności: 
zapobiegania dysfunkcjom społecznym; młodzieży trudnej; 
zwiększania samodzielności życiowej; aktywizacji zawodowej, 
podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia mobilności i szans na 
rynku pracy; metod integracji społecznej;
- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcjonalnych i dotkniętych ubóstwem;
- organizowanie i prowadzenie spotkań z udziałem osób z rodzin 
dysfunkcjonalnych i społeczności lokalnych w celu przełamania 
barier międzyśrodowiskowych oraz zapobiegania i zwalczania 
procesów marginalizacji osób z rodzin dysfunkcjonalnych;
- tworzenie wakacyjnych kolonii dla dzieci z Wiosek Dziecięcych 
SOS oraz organizowanie wypoczynku i kolonii wakacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych oraz dotkniętych 
ubóstwem, nawiązujących do ich indywidualnych potrzeb i 
możliwości;

II. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na 
działalność statutową:
1) sprzedaż kartek pocztowych, materiałów i gadżetów 
reklamowych Stowarzyszenia
2) wynajem i podnajem lokali i pomieszczeń należących do 
Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka
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1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Wszystkie działania podejmowane w  2012 w ramach prowadzonych przez 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce programów miały na celu zapewnienie 
wysokiej jakości opieki nad dzieckiem i wsparcia dla rodzin. W stowarzyszeniu 
wdrożono  podejścia do zarządzania jakością, w celu rozwoju standardów 
jakości opieki nad dzieckiem.

W 2012 w Polskim Stowarzyszeniu została wdrożona Polityka Ochrony Dziecka i 
podpisany przez pracowników Kodeks Postępowania. 

By dzieci z objętych pomocą stowarzyszenia rodzin SOS i rodzin w Programach 
Umacniania Rodziny mogły wyrosnąć na samodzielnych i szczęśliwych 
dorosłych, którzy potrafią zapewnić stabilność finansową sobie i swoim rodzinom 
realizowaliśmy w 2012 roku projekt edukacji ekonomicznej „Grosz 
zaoszczędzony przerabia się w miliony”, dofinansowany ze środków 
Narodowego Banku Polskiego. Ten długofalowy i cykliczny program edukacji 
ekonomicznej, oparty na scenariuszach zajęć, umożliwia naszym wychowankom 
zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania budżetem rodzinnym i wydatkami 
własnymi, oszczędzania i planowania przyszłych wydatków, funkcjonowania 
instytucji finansowych i usług przez nie oferowanych oraz elementarnych pojęć z 
zakresu gospodarki rynkowej. W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 70 dzieci, 
docelowo projekt obejmie 550 wychowanków naszych jednostek programowych.

Rodzinna opieka zastępcza

Rodzinna opieka zastępcza stanowi ważny obszar działalności Stowarzyszenia. 
W 2012 roku dostosowywaliśmy pracę w SOS Wioskach Dziecięcych, w 
Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych do wytycznych  nowej ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Pracownicy czterech SOS Wiosek Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnot 
Mieszkaniowych  i Programów Opieki Krótkoterminowej wdrożyli szereg działań 
związanych z zapewnieniem jakości pracy pedagogicznej wynikających z 
wymogów nowych przepisów prawnych i standardów organizacji.  
Dzięki realizacji 3 programów dla młodzieży: Twoja szansa na rynku pracy,  MY 
RIGHT TO LEARNING & VOCATIONAL EDUCATION  i FIT FOR MOBILITY 21 
młodych ludzi mogło rozwijać swoje kompetencje komunikacji, autoprezentacji, 
budowy międzynarodowej sieci kontaktów.  

Programy Umacniania Rodziny - programy profilaktyczne

Programy Umacniania Rodziny - programy profilaktyczne działały w czterech 
rejonach naszego kraju i były odpowiedzią na potrzeby lokalne. Zgodnie z 
przepisami polskiego ustawodawstwa zadania programów realizowane są 
poprzez pracę placówek wsparcia dziennego prowadzonych w 11 
miejscowościach. Często jako jedyni usługodawcy docieraliśmy do rodziny, by 
umacniać kompetencje rodziców i pomóc im realizować prawa ich dzieci, by 
przeciwdziałać oddzieleniu dziecka od bliskich. Nasze programy funkcjonują w 
najuboższych rejonach Polski.
Działania prowadzone w ramach Programu Umacniania Rodziny prowadzonego 
przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, realizowane są na 
podstawie umów z samorządami lokalnymi i w partnerstwach z innymi służbami 
pracującymi dla dobra dziecka i rodziny takimi jak: szkoły, specjaliści z poradni, 
sądy rodzinne, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, policja, inne 
organizacje pozarządowe, społeczności lokalne. Pozwala to wieloaspektowo 
wspierać rodzinę, by pokonywała swoje trudności i prawidłowo funkcjonowała 
dla dobra dzieci.
W 2012 roku dzięki wsparciu 4 Programów Umacniania Rodziny w Polsce 801 
dzieci z 333 rodzin mogło dorastać w środowisku rodzinnym lepiej 
zaspokajającym potrzeby dzieci. W rodzinach tych wspieraliśmy również 133 
pełnoletnie, uczące się osoby mieszkające razem z rodzicami.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1276

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU BIŁGORAJ 75

2 SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU KRAŚNIK 66

3 SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH SIEDLCE 73

4 SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE KARLINO 62

5 DOM MŁODZIEŻY W LUBLINIE LUBLIN 59

6 MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W 
KRAŚNIKU

KRAŚNIK 28

7 MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W 
SIEDLCACH

SIEDLCE 32

8 MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W 
KOSZALINIE

KOSZALIN 11

9 "SINDBAD"RODZINNY DOM CZASOWEGO 
POBYTU W USTRONIU

USTROŃ 32

10 "PUCHATEK" RODZINNY DOM CZASOWEGO 
POBYTU W BIŁGORAJU

BIŁGORAJ 37

11 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
"JUTRZENKA" W LUBLINIE

LUBLIN 55

12 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
"SKRZYDŁA" W BIŁGORAJU

BUKOWA, GROMADA, 
WOLA DEREŹNIAŃSKA

291

13 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W 
KARLINIE

KARLINO, MIERZYNO, 
KARŚCINO, LUBIECHOWO

241

14 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W 
TRZCIŃCU

TRZCINIEC, GRALA, 
NOWAKI

214
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce jest zakładanie i prowadzenie wiosek 
dziecięcych, gdzie dzieci pozostają pod opieką zastępczą w 
formie rodzinnej oraz rodzinnych domów czasowego pobytu, 
gdzie przebywają dzieci do czasu podjęcia przez sąd decyzji o ich 
dalszym losie. W ramach programów umacniania rodziny 
wspieramy rodziny zagrożone rozpadem, dotnięte bezrobociem, 
niezaradnością, zmagające się z przemocą. Głównym celem 
naszych działań jest pomoc dziecku w rodzinie poprzez 
zapobieganie odseparowaniu dzieci od ich rodzin i bliskiego 
środowiska. wspieramy rozwójdzieci i młodzieży prowadząc 
świetlice wsparcia dziennego, których głównymi zadaniami są 
pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, aktywne spędzanie czasu 
dla wychowanków. Stowarzyszenie działa także na polu edukacji, 
gdzie w ramach różnych programów organizuje kursy, warsztatyi 
szkolenia przygotowujące młodziez do etapu usamodzielnienia. 
Bardzo ważnym obszarem działalności jest działalność na rzecz 
praw dziecka polegająca na propagowaniu praw dziecka poprzez 
szereg działań między innymi  działania w Koalicji na Rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej, udział w pracach nad ustawą o 
wsparciu rodziny i systemiepieczy zastępczej, programy 
badawcze, publikowanie i promowanie opracowań i raportóworaz 
szkolenia z zakresu praw dziecka.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.90.Z

88.99.Z

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kartek 
świątecznych, usług reklamowych (sponsoring, logo) oraz 
wynajmu pomieszczeń.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.19.Z

73.11.Z

68.20.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 29,278,584.97 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,425,994.74 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 918,866.22 zł

4. Przychody z działalności finansowej 67,625.86 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,948,258.38 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 11,852,226.91 zł
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0.00 zł

0.00 zł

11,541,978.17 zł

310,248.74 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14,693,063.00 zł

2,120.00 zł

11,862,572.41 zł

1,323,984.62 zł

1,487,110.87 zł

0.00 zł

17,275.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,309,317.96 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 854,513.25 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 854,513.25 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,948,258.38 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 UTRZYMANIE PLACÓWEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 3,948,258.38 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 31,141,853.54 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

28,162,843.13 zł 3,948,258.38 zł

0.00 zł 0.00 zł

64,352.97 zł

2,705,109.50 zł 0.00 zł

724,416.16 zł 0.00 zł

209,547.94 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

202.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

171.1 etatów

214.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

116.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

50.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

9.00 osób

e) inne osoby 41.00 osób

43.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 42.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 12,198,594.06 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

8,392,832.09 zł

7,688,258.21 zł

nagrody

premie

586,036.31 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 94,826.99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3,805,761.97 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12,198,594.06 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,352.83 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14,300.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 160,000.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych WSPIERANIE 
USAMODZIELNIENIA 
WYCHOWANKÓW

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 PROWADZENIE CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH

11,400,208.17 zł

2 PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO 141,770.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI 
WYKORZYSTANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ 
ZADANIA PCPR W RODZINNYM DOMU 
CZASOWEGO POBYTU DLA DZIECI 
"SINDBAD"

STAROSTWO POWIATOWE W 
CIESZYNIE

2012-10-04

2 PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ 
OBLICZANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE ORAZ INNYCH SKŁADEK, DO 
KTÓRYCH POBIERANIA ZOBOWIĄZANY JEST 
ZAKŁAD ORAZ ZGŁASZ

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH W LUBLINIE

2012-03-30

3 KONTROLA POMIESZCZEŃ 
PRZEZNACZONYCH NA PLACÓWKĘ 
WSPARCIA DZIENNEGO "JUTRZENKA"

PAŃSTWOWY INSPEKTOR 
SANITARNY W LUBLINIE

2012-10-05

4 KONTROLA DOKUMENTACJI, KTÓREJ 
PROWADZENIE WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 9 
CZERWCA 2011 R. O WPSIERANIU RODZINY 
I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W LUBLINIE

2012-03-23

5 DOKUMENTACJA OKREŚLONA W USTAWIE 
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE 
PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ 
ROZPORZĄDZENIA MPiPS W SPRAWIE 
INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPC

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W SIEDLCACH Z 
UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA 
MIASTA SIEDLCE

2012-10-29

6 SPRAWDZENIE I OCENA REALIZACJI 
ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA 
PROWADZENIU NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, 
ZAPEWNIAJĄCEJ OPIEKĘ I WYCHOWANIE D

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W SIEDLCACH

2012-11-23

7 LUSTRACJA ZAJĘĆ I FREKWENCJI 
WYCHOWANKÓW W PLACÓWCE, 
ZAPOZNANIE SIĘ Z RAMOWYM 
TYGODNIOWYM HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ 
OBOWIĄZUJĄCYM W DNI NAUKI SZKOLNEJ, 
PROW

MIASTO LUBLIN/MIEJSKI 
OŚRODEK POMOCY RODZINIE

2012-06-14

8 OGLĘDZINY PRZEWODÓW KOMINOWYCH I 
POŁĄCZEŃ DYMOWYCH, SPALINOWYCH I 
WENTYLACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ 
GRZEWCZO-KOMINOWYCH W BUDYNKU

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH 2012-09-25

9 USTALENIE CZYNNOŚCI KONTROLNO-
ROZPOZNAWCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

KOMENDA MIEJSKIEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W LUBLINIE

2012-10-11

10 KONTROLA WARUNKÓW LOKALOWYCH I 
NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA POD 
WZGLĘDEM ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WARUNKÓW 
POBYTU I PRACY

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY W 
LUBLINIE

2012-10-05
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

11 SPOSÓB ORGANIZOWANIA ORAZ JAKOŚĆ 
WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ 
WYCHOWANKOM CAŁO. PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W 
LUBLINIE

2012-03-16

12 PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW DOMU 
MŁODZIEŻY W LUBLINIE

ZAKŁAD GAZOWNICZY W LUBLINIE 2012-03-12

13 PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW DOMU 
MŁODZIEŻY W LUBLINIE

ZAKŁAD KOMINIARSKI 2012-04-17

14 PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW DOMU 
MŁODZIEŻY W LUBLINIE

ZAKŁAD KOMINIARSKI 2012-09-25

15 PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW 
DOMU MŁODZIEŻY W LUBLINIE

STRAŻ POŻARNA 2012-10-11

16 KONTROLA POMIESZCZEŃ 
PRZEZNACZONYCH NA PLACÓWKĘ DOM 
MŁODZIEŻY W LUBLINIE

PAŃSTWOWY INSPEKTOR 
SANITARNY W LUBLINIE

2012-10-05

17 ZAKRES PRAWIDŁOWOŚCI WYKONYWANIA 
ORZECZEŃ SĄDOWYCH I 
FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

SĄD REJONOWY KRAŚNIK 2012-01-17

18 STAN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
NA ROK 2011, EFEKTYWNOŚĆ WYKONANIA 
ZADANIA, PRAWIDŁOWOŚĆ 
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH, PROWADZENIE 
DOKUMENTAC

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE KRAŚNIK

2012-03-13

19 POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE W 
ZWIĄZKUI Z PISMEM LUBELSKIEGO URZĘDU 
WOJEWÓDZKIEGO Z DNIA 16.10.2012 R.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE KRAŚNIK

2012-11-05
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