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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)

JANUSZ  ZIMAK               - PREZES
HENRYK BIENIOWSKI       - WICEPREZES
WITOLD  LIWSKI              -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)

Trzy osobowa - "Rada Działalności Fundacji”.

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)                       

Fundacja jest organizacją pozarządową pożytku publicznego 
działająca na terenie kraju poprzez swoje struktury terenowe zwane 
,,poradniami” lub ,,punktami konsultacyjnymi”. W tym rozumieniu w 
roku sprawozdawczym funkcjonowaliśmy: – na terenie miasta;  
Głogowa poprzez ,,Centrum Kompetencyjne ,,INTERWENCYJNO – 
PROFILAKTYCZNY OŚRODEK WCZESNEJ TERAPII MARATON” 
oraz, jako HOSTEL – PRZYSTAŃ  obie placówki przy ulicy  przy 
Spadziste 3.
         Na terenie miasta stołecznego Warszawy funkcjonują:-  przy 
ul. Elektoralnej 26 jako; ,,PORADNIA  PROFILAKTYKI  
ŚRODOWISKOWEJ  MARATON”, przy                     ul. 
Dunikowskiego 4. jako; PORADNIA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
,,MARATON,, , oraz ,,OŚRODEK SZKOLENIOWY ,,MARATON” 
także przy ul. Elektoralne 26. Punkt Konsultacyjny w Nowej Wsi 
Lęborskiej . Fundacja realizuje swoje cele statutowe zgodnie z 
zasadą równopartnerstwa  wypracowanego  z podmiotami i 
instytucjami publiczno – społecznymi na rzecz i potrzeb 
społeczeństwa i społeczności lokalnych. Zakres ofertowy działań 
nie ogranicza dostępności względem :- płci /rasy/ upodobań              
    i preferencji seksualnych/ przynależności religijnej/ grup 
społecznych/etc./etc. Wszelkie działania są bezpłatne z 
zachowaniem obowiązujących przepisów o zachowaniu danych 
osobowych /rodzaju problemów/dysfunkcji. Przedmiotowe placówki 
są czynne / dostępne w dniach i godzinach zgodnie z 
harmonogramem ich funkcjonowania. Każda placówka jest 
nadzorowana przez Kierownika / koordynatora, a całość nadzoruje 
od strony finansowej Główna Księgowa oraz merytorycznej – 
Prezes.  Organem fundacji jest Zarząd Fundacji oraz kolegialny 
organ kontrolny ,,Rada Działalności Fundacji”.
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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)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

ochrona i promocja zdrowia

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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Działalność statutowa obejmuje przede wszystkim dwa zasadnicze obszary 
pomocniczości
to jest:- w zakresie ,,zdrowia psychofizycznego”  i ,,polityki społecznej”. 
Charakterystyczne działania na  rzecz Zdrowia psychofizycznego to przede 
wszystkim profilaktyka I / II / III rzędowa , ukierunkowana na /dzieci /młodzież i 
dorosłych. W zakresie działań ukierunkowanych na profilaktykę I –rzędową jest 
szeroko rozumiana edukacja prospołeczna w obszarze samoświadomości o 
istniejących możliwościach poprawy stanu rzeczy, zwrócenia uwagi na te 
fragmenty życia społecznego, które skutkują lub mogą skutkować zarówno 
,,pogorszeniem ja i poprawą”  ich funkcjonowania w życiu osobistym /rodzinnym 
/partnerskim/społecznym. Metody i formy sprawcze [fundacji] w tym zakresie to 
bezpośrednie uczestnictwo w przedsięwzięciach mających m. in.  charakter ; 
szkoleń /warsztatów/ sympozja/ konferencje / festyny – na rzecz społeczności 
lokalnych miasta /dzielnicy/ gminy. Działania natomiast w obszarze profilaktyki II 
–rzędowej są specyficzne i ukierunkowane na ,,grupy odniesienia” w środowisku 
miejskim /dzielnicowym/gminnym – charakteryzujące się rozlicznymi problemami 
osobisto/społecznymi z uwagi na; dysfunkcje wychowawcze rodziców, 
ryzykowne zachowania dzieci, nałogi, agresje, kryminogenne funkcjonowanie w 
środowisku –zarówno dorosłych jak i młodzieży, wykluczenie społeczne, etc. etc. 
Stąd też [fundacja]                         w swojej metodologii i formie sprawczej dla 
tych grup problemowych oferuje działania mające charakter korekcyjno – 
edukacyjne m. in. poprzez: zajęcia terapeutyczne –indywidualne i grupowe, 
socjoterapeutyczne, zgrupowania i obozy – dla dzieci i młodzieży grup ryzyka, 
warsztaty i szkolenia przysposobienia zawodowego, treningi interdyscyplinarne 
et., etc.
Poziom działalności w obszarze profilaktyki III – rzędowej sprowadza się do 
podstawowej opieka zdrowotnej poprzez; poradnictwo / konsultacje / 
diagnostykę, oraz opieki specjalistycznej poprzez; terapię indywidualną i 
grupową, interwencję kryzysową oraz konsultację [psychiatryczną]. Odbiorcami 
przedmiotowych działań są osoby, które w znaczącym stopniu [w odczuciu 
własnym  i społecznym] nie radzą sobie z problemem /problemami i tym samym 
stanowią ową problemową grupę odniesienia w potrzebie, wobec której należy 
stworzyć ów szczególny rodzaj oferty.  Usługi w tym zakresie [jak powyżej] na 
rzecz potrzebujących  w środowiskach lokalnych, są wyznacznikiem skali 
problemów osobistych i społecznych poprzez ilość odbiorców  i  ich rodzaj 
problemu, niezależnie od statusu społecznego.
Charakterystyczne działania na rzecz ,,polityki społecznej” to:- ,,organizacja 
obozów   i zgrupowań letnich”  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych / 
wykluczonych /patologicznych, szkolenia motywacyjne /zawodowe 
/kwalifikacyjne dla młodzieży  i dorosłych w obszarze wsparcia wejścia lub 
powrotu na rynek pracy. Szczególnym przedsięwzięciem jest ścisła współpraca z 
uczelnią Oxford Brookes University w zakresie wdrażania pilotażowego 
programu Strengthening Families Program dla 10 - 14-latków i ich rodziców. 
(SFP10-14) jest programem rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców i 
umiejętności interpersonalnych dzieci. Szeroko zakrojone badania  przy 
współpracy także z Instytutem Psychiatrii i Neurologii – na terenie kraju, ukazały 
problemy z jakimi mamy do czynienia w sferze edukacyjnej społeczeństwa w 
wymiarze zachowań i funkcjonowania rodziny, gdzie pojawiają się problemy 
wychowawcze dziecka. Fundacja w okresie sprawozdawczym przeszkoliła 
bezpośrednio  w 8 – miastach 288 –rodzin, ponadto 57 – osób {pedagodzy 
/nauczyciele /psycholodzy] uzyskali Certyfikat ,,Instruktora Rodzinnego PWR 10 
-14.
Przedmiotowa realizacja w /w zadań i działań mogła mieć miejsce w pełnym 
zakresie oferty dzięki uznaniu i zakwalifikowaniu programu merytoryczno – 
organizacyjnego  w ramach dotacji FIO.

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

cały kraj

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

887

887

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)

Pomoc psychologiczna
Pomoc psychoterapeutyczna
Wyrównanie szans w edukacji dzieci i młodzieży z rodzin i 
środowisk wykluczonych społecznie - na poziomie gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym.
Działania świetlicowe na rzecz dzieci z rodzin patologicznych.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży dysfunkcyjnej.
Szkolenia i warsztaty dla poszukujących pracy i podnoszących 
kwalifikacje zawodowe w zakresie wiedzy i umiejętności w 
procesie wychowawczym dzieci i młodzież z problemami z uwagi 
na kontakty z narkotykami.

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: 94.99.Z

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) 652,671.88 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 1,835.39 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,791.14 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 493,192.00 zł

0.00 zł

214,292.00 zł

278,900.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 100,715.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

100,715.01 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 54,138.34 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

Druk: MPiPS 7



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 2,791.14 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: 646,515.94 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

42,098.37 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

604,415.57 zł 2,791.14 zł

1 Pomoc psychoterapeutyczna 2,791.14 zł

1 Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 2,791.14 zł
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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)

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
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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)

1.5 etatów

43.0 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)

57.00 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

6.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

43.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

7.00 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

4.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 363,230.56 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

68,331.24 zł

68,331.24 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 294,899.32 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 363,230.56 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

0.00 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

3,015.83 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
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”

95,400.00 zł

2 Prowadzenie szkoleń dla pedagogów z wolskich szkól podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

21,030.00 zł

3 ,, Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego

138,160.00 zł

4 ,,Zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć wyrównawczych  i rozwijających 
zainteresowania”

5,010.00 zł

5 ,,Przeprowadzenie warsztatów I spotkań edukacyjnych dla rodziców I opiekunów 
dzieci I młodzieży z wolskich szkół podstawowych. Gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych

19,300.00 zł

6 ,,Realizacja projektu badawczego – ewaluacja PWR 10 -14 44,943.94 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ,,Jestem Rodzicem – Komunikatorem” 149,292.00 zł

2 ,,Program profilaktyki Selektywnej – dla dzieci i  młodzieży” 25,000.00 zł

3 ,,Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących 
abstynencję”

30,000.00 zł

4 ,,Zdrowe dziecko to nasz kapitał” 10,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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)

uwaga - ponownie informujemy, że z dniem 29. 09. 2010 r. postanowieniem sądu zmieniony został adres siedziby z 
dotychczasowego [jak w generatorze - 67 -200 Głogów, ul Mieszka I nr 11], na 00 - 892 Warszawa, ul. Elektoralna 
26

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Janusz Zimak - Prezes
Teresa Potrzebowska - Główna Księgowa

29. 05. 2012 r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola merytoryczna- sprawdzenie 
prawidłowości realizacji zadania publicznego 
zleconego umową

Biuro Polityki Społecznej  Urzędu m. 
st. Warszawy

2011-05-11

2 Kontrola merytoryczna- sprawdzenie 
prawidłowości realizacji zadania publicznego 
zleconego umową FIO 1165 Nr 195-II/10

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Sekcja ds. Programu Operacyjnego

2011-04-14

3 Kontrola merytoryczna- sprawdzenie 
prawidłowości realizacji zadania publicznego 
zleconego umową

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy Wola

2011-09-22
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