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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica ELEKTORALNA Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-892 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-620-64-35

Nr faksu 22-620-28-31 E-mail 
grazynamaraton@o2.pl

Strona www www.fundacja-maraton.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 39000627900000 6. Numer KRS 0000096357
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

(1) JANUSZ ZIMAK – PREZES, zamieszkały;- Warszawa, ul Jana 
Pawła II
                                                          Nr 27 / 67
(2) HENRYK  BIENIOWSKI – V- ce  PREZES , zamieszkały:- 
Warszawa,
                                                       ul. Stalowa Nr 1 / 32

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

RADA FUNDACJI:-
1  MARIAN ĆWIERTNIA
2. MAREK JAROSŁAW RYCHLIK
3.ROBERT TATYRŻA

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

(1) Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz 
zapobiegania patologiom społecznym , w tym narkomanii i 
alkoholizmu,
(2) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych 
w zakresie walki z patologiami społecznymi,
(3) Działalność na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i 
wiedzy o narkotykach          i negatywnych skutkach działania 
środków zmieniających świadomość i negatywnych skutkach ich 
działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej,
(4) Działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych 
patologiami społecznymi,
(5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
(6) Działalność profilaktyczna na rzecz podnoszenia i doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych,
(7)  Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Poprzez placówki poradniane na terenie kraju:- "Poradnie 
Profilaktyki Środowiskowej"
1 Warszawa  ul. Elektoralna 26 oraz przy  ul. Dunikowskiego 4
2.Głogów ul. Spadzista 3
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania szeroko rozumiane 
w obszarze zdrowia  i prozdrowotnych zachowań w szczególności 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Umiejscowienie placówek 
poradnianych w środowiskach lokalnych ma  charakter poradniano - 
interwencyjny na rzecz rozwiązywania problematyki społecznej w 
zakresie zachowań ryzykownych; eksperymentowania z 
substancjami psychoaktywnymi [narkotyki i pochodne], 
kryminogenne zachowania, alkoholizm u małoletnich, agresja i 
przemoc wobec środowiska szkolnego, unikanie obowiązku 
szkolnego, etc. Ponadto fundacja realizuje zakres edukacyjny 
poprzez Ośrodek Szkoleniowy - form pozaszkolnych, na rzecz 
kadry pedagogiczno- psychologicznej w zakresie pozyskania 
wiedzy i umiejętności sprawczych pozwalających na pracę z trudną 
młodzieżą i ich rodzicami. Fundacja przestrzega wypracowanej 
zasady równopartnerstwa z podmiotami i instytucjami publiczno -
społecznymi działającymi w tym samym obszarze pomocy 
społecznej ładu i porządku publicznego. Zakres ofertowy działań 
jest nieograniczony względem dostępności do ich usług osobom 
innej orientacji seksualne, płci i rasy, wyznań religijnych itp. Każde 
działania są nadzorowane przez Kierownika placówki lub 
koordynatora zadań, a nad całością funkcję monitorującą sprawuje 
Prezes. Spójności merytorycznej przestrzega " Rada Działalności 
Fundacji".

Druk: MPiPS 2



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)

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1.Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych  i specjalistycznego 
2.poradnictwa rodzinnego
3.Program profilaktyki selektywnej Zad. 1
4.Program Postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie 
leczenia Zad.3
5.Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci I młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem społecznym
6.Program wsparcia dla rodzin zagrożonych narkomanią I używających 
narkotyków
7.Szkolenie dla realizatorów Programu 8.Wzmacniania Rodziny 10-14
9.Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci I 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 

10.Trzymaj formę razem z nami
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz 
mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce
11.Bezpieczna szkoła- Z pasją na TY
12.Szkolenie dla realizatorów Programu Wzmacniania Rodziny 10-14
13.Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st.Warszawy wsparcia dziennego 
w formie opiekuńczej
14.Jestem rodzicem-KOMUNIKATOREM II {FIO]
W KONTEKŚCIE WYŻEJ WYMIENIONYCH (14- tu zadań) ZADAŃ; fundacja 
realizuje założenia charakteryzujące "Profilaktykę Prozdrowotną" w zakresie 
począwszy od Ido III rzędowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży. Metody i formy sprawcze  w tym zakresie opierają się na 
wypracowanych i obowiązujących Standardach pracy psychologiczno - 
terapeutycznej. Ponadto działania ukierunkowane na dzieci i młodzież 
problemową cechują podejściem socjoterapeutycznym oraz korekcyjnym na 
rzecz wyrównania szans edukacyjnych wynikających m. in z uwagi na 
środowisko [dom], wykluczenie społeczne, patologizację wewnątrz rodzinna. 
Mając rozpoznanie w potrzebach i oczekiwaniu środowiska lokalnego - fundacja 
realizuje także zakres edukacyjny dla rodziców i rodzin borykających się z 
problemami wychowawczymi swoich dzieci z uwagi na  ich zachowania i 
funkcjonowanie kryminogenne, dewiacyjne. W tym celi  działania w tym 
obszarze realizuje Ośrodek szkoleniowy  przy fundacji, który wespół z uczelnią 
Oxford Brookes University wdrożyl program skierowany do rodzin 
dysfunkcyjnych pod hasłem "PWR 10 - 14" - pozwalającym na poznanie 
mechanizmów i wdrożenie narzędzi wychowawczych na rzecz poprawy 
funkcjonalności rodziny.  Zakres szkoleniowy także oferuje szkolenia dla kadr 
pedagogiczno -psychologicznych na terenie całego kraju - obecnie ponad 140 - 
profesjonalistów zostało przeszkolonych w 16 - miastach  do pracy z rodzinami 
na bazie programu "PWR 10 - 14". Zarówno praca z dziećmi i młodzieżą  
dysfunkcyjną - może być kontynuowana m. in. dzięki wsparciu sądów [poprzez 
odpisy tzw. "nawiązek sądowych" oraz zaangażowaniu programu  z dotacji FIO .

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

2580

1144

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

1.POMOC PSYCHOLOGICZNA - TERAPEUTYCZNA
2. EDUKACJA - SZKOLENIA
3. PROFILAKTYKA
4. SOCJOTERAPIA
5. DZIAŁANIA ŚWIETLICOWE - WSPARCIA DZIENNEGO (6 - 
16)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 651,448.16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 4,438.72 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,950.42 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 433,913.00 zł

0.00 zł

165,393.00 zł

268,520.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 66,385.63 zł

0.00 zł

2,565.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

63,820.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 143,760.39 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
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 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 2,950.42 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

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: 558,851.00 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:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

16,998.16 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

541,852.84 zł 2,950.42 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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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)

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)

3.0 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)

2.0 etatów
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53.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 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 0 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)

21.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

6.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 12.00 osób

5.00 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

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 301,109.76 zł

a) z tytułu umów o pracę 56,037.51 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 56,037.51 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 245,072.25 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 0.00 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

448.08 zł

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

3,500.00 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 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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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 działań psychologiczno-pedagogicznych  i specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego PS/B/VI/1/6/529/2009-2012 zawarta w dn. 27.11.2009 r. 
(umowa wieloletnia) Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy

140,970.00 zł

2 Program profilaktyki selektywnej Zad. 1 Umowa 4/P/12 zad.1 z dnia 02.01.2012 r. 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

10,000.00 zł

3 Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci I młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/493/2009-2012/2046 z 
dnia 21.12.2009 r. Urząd Miasta  Stoł. Warszawa  Urząd Dzielnicy Śródmieście

160,000.00 zł

4 Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci I 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków   Umowa 30/89/12 z dnia 
09.05.2012 r.  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

18,180.00 zł

5 Trzymaj formę razem z nami Umowa UD/WOL/XVII/WSZ/B/VI/1/6/201/2012/1335 Z 
dnia 27.06.2012 r. Urząd Miasta Stoł.Warszawa Urząd Dzielnicy Wola

13,980.00 zł

6 Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st.Warszawy wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej Umowa UD-WOL-XVII-WSZ/B/VI/1/6/344/2012-2424 z dnia 
28.11.2012 Urząd Miasta Stoł.Warszawa Urząd Dzielnicy Wola

7,590.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bezpieczna szkoła- Z pasją na TY Umowa MEN/2012/DZSE/1668 z dnia 15.11.2012 
r. Ministerstwo Edukacji Narodowej

41,773.00 zł

2 zkolenie dla realizatorów Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Umowa 
111/P/2012 z dnia 19.11.2012 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

17,962.00 zł

3 Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz 
mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce Umowa 
MEN/2012/DWM/786 z dnia 18.05.2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej

58,500.00 zł

4 Jestem rodzicem-KOMUNIKATOREM II Umowa 549_II/12 z dnia 14.12.2012 
Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

30,000.00 zł

5 Szkolenie dla realizatorów Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Umowa 
88/P/2012 z dnia 27.02.2012 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

14,308.00 zł

6 Program wsparcia dla rodzin zagrożonych narkomanią I używających narkotyków 
Umowa 4/P/12 zad.4 z dnia 02.01.2012 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

11,000.00 zł

7 Program Postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia 
Zad.3 Umowa 4/P/12 zad.3 z dnia 02.01.2012 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

30,000.00 zł

8 rogram profilaktyki selektywnej Zad. 1 Umowa 4/P/12 zad.1 z dnia 02.01.2012 r. 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

10,000.00 zł

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

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)

Przedmiotowe sprawozdanie obrazuje zakres działań realizowanych w roku 2012 na obszarze kraju - na rzecz 
społeczności lokalnych, które borykają się z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

  JANUSZ  ZIMAK - PREZES
   TERESA POTRZEBOWSKA - GŁÓWNA KSIĘGOWA

05. 03. 2013 ROK

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 ZADANIA ZLECONE PRZEZ URZĄD MIASTA 
ST. WARSZAWA

Nadzór merytoryczno -finansowy 2013-03-12

2 URZĄD DZIELNICY WOLA Wydzia Zdrowia i Polityki Społecznej 2012-05-08

3 PROGRAM FIO   2012 - MP i PS ZLECENIODAWCA 2012-03-22

4 PROGRAM FIO ZA 2012 NADZÓR MERYTORYCZNO -
FINANSOWY

2012-07-27

5 DOTACJE Z MEN ZA 2012 Nadzór merytoryczno -finansowy 2012-10-09
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