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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA

Kraj          POLSKA Województwo
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica FOKSAL Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-366 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 223499935

Nr faksu 223499776 E-mail biuro@chsch.pl Strona www www.chsch.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-05-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01273439400000 6. Numer KRS 0000220518
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Piotr Nowacki - dyrektor
Beata Dąbrowska - 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)

Paweł Lazar - Przewodniczący Rady
Maksymilian Szklorz - Sekretarz Rady
Zygmunt Jaksz - członek Rady
Andrzej Cichy - członek Rady
Brygida Mamińska - członek Rady
Paweł Gołębiowski - członek Rady
Tomasz Kosowski - członek Rady
Adam Ples - członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jest prowadzenie 
kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, mając na uwadze 
godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, 
światopogląd, narodowość, rasę i przekonania

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Chrześcijańska Służba Charytatywna realizuje swe cele w 
szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności charytatywnej;
2) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w 
tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych;
3) prowadzenie ochrony i promocji zdrowia;
4) realizowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym z zakresu oświaty 
ekologicznej;
5) prowadzenia działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
6) prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7) prowadzenie działalności na rzecz integracji oraz reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;
8) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą;
9) organizowanie pomocy dla osób ubogich, w tym osób 
pozbawionych wolności;
10) organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
11) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 
prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości;
12) prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym;
13) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych;
14) upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także prowadzenia działań 
wspomagających rozwój demokracji;
15) promocję i organizację wolontariatu;
16) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn;
17) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
18) prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych;
19) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
21) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
22) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie w sferze prowadzonych przez nie 
zadań publicznych.

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 charytatywnej

ochrona i promocja zdrowia
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1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Druk: MPiPS 4



Na koniec 2011 roku Chrześcijańska Służba Charytatywna posiadała 
zarejestrowanych 81 filii, internetowy Bank Pracy, cztery świetlice środowiskowe 
i trzy ośrodki zdrowego życia. Organizacja współpracowała z 737
zdeklarowanymi wolontariuszami.
Udzieliliśmy pomocy 54 177 osobom, o całkowitej wartości 6 785 306,51 zł 
(słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć 
złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) w tym wartość pracy wolontariuszy wyniosła 
1 077 915 zł w tym na potrzeby koordynacji ogólnoprojektowej – głównie Serwis 
Informacyjny ChSCh - 163 200 zł 
W minionym roku Rada ChSCh miała osiem posiedzeń na których przyjęła 47
uchwał. Zarząd ChSCh natomiast na 13 posiedzeniach podjął 22 uchwały.
W 2011 roku realizowaliśmy cele statutowe Chrześcijańskiej Służby 
Charytatywnej w następujących zakresach:
I. Pomoc osobom ubogim
II. Pomoc zdrowotna
III. Pomoc dzieciom i młodzieży
IV. Pomoc osobom z niepełnosprawnością
V. Pomoc seniorom
VI. Pomoc rodzinie
W ramach pomocy osobom ubogim realizowano następujące projekty:
a) pomoc żywnościowa
b) pomoc odzieżowa
c) Bądź Solidarny w Potrzebie
d) pomoc rzeczowa
e) pomoc bezrobotnym
W ramach pomocy zdrowotnej realizowano następujące projekty:
a) Kluby Zdrowia
b) Expo zdrowie
c) pomoc psychologiczna
d) pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
e) profilaktyka uzależnień
f) Zadbaj o zdrowie z ChSCh
W ramach pomoc dzieciom i młodzieży realizowano następujące projekty:
a) świetlice środowiskowe
b) Noworoczny Upominek
c) Wypoczynek dla dzieci i młodzieży
d) Dzień Dziecka
e) Wolontariat Europejski
f) Pomoc dzieciom Rwandy
W ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością realizowano następujące 
projekty:
a) pomoc osobom głuchoniemym
b) wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
W ramach pomocy seniorom realizowano głównie koncerty, pomoc indywidualną 
oraz rozpoczęcie tworzenia Domu Pomocy Społecznej.
W ramach pomocy rodzinie realizowano poradnictwo rodzinne.
Współpraca z innymi organizacjami: 
Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami, z których najważniejsze to:
- Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
- banki żywności,
- Urzędy miejskie oraz starostwa
- Kościoły,
- fundacje i stowarzyszenia,
- Domy Pomocy Społecznej.

Nasza działalność była możliwa dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy, dotacjom 
samorządowym, zbiórkom publicznym, 1% podatku, indywidualnym darczyńcom 
oraz osobom prawnym takim jak: Unia Europejska, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wyższa Szkoła 
Teologiczno-Humanistyczna, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 
Korespondencja Szkoła Lepszego Życia, Polskie Stowarzyszenie "Zdrowa 
Rodzina", Fundacja ADRA Polska oraz Fundacja „Tabita”.
Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za każdą złotówkę i dary 
rzeczowe oraz wolontariuszom za poświęcony czas, zdolności i serce w pracy 
na rzecz innych.
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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

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)

54177

32

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)

W 2011 roku realizowaliśmy cele statutowe Chrześcijańskiej 
Służby Charytatywnej w części nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego w zakresie:
I. Pomoc osobom ubogim
II. Pomoc zdrowotna
III. Pomoc dzieciom i młodzieży
IV. Pomoc osobom z niepełnosprawnością
V. Pomoc seniorom
VI. Pomoc rodzinie

I. Pomoc osobom ubogim
W zakresie pomocy osobom ubogim realizowaliśmy następujące 
projekty:
a) Pomoc żywnościowa – w punktach wydawania żywności, 
cyklicznie i nieodpłatnie, przekazywaliśmy ubogim (przede 
wszystkim wielodzietnym rodzinom, a także rencistom, emerytom 
i bezrobotnym) szeroki asortyment żywności otrzymywany z 
banków żywności (w ramach unijnego programu PEAD) lub od 
indywidualnych darczyńców (w dużej mierze ze zbiórek 
żywności),
b) Pomoc odzieżowa – głównie w punktach wydawania odzieży, 
cyklicznie i nieodpłatnie, przekazywaliśmy ubogim (przede 
wszystkim wielodzietnym rodzinom, a także rencistom, emerytom 
i bezrobotnym) odzież.

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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c) Pomoc rzeczowa – pośredniczyliśmy w nieodpłatnym 
przekazywaniu ubogim używanych mebli, sprzętu AGD i innych 
rzeczy.
d) Bądź solidarny w potrzebie – osobom będącym w trudnej 
sytuacji finansowej udzielaliśmy pomocy, zakupując niezbędne do 
życia: leki, żywność, opał, uiszczaliśmy opłaty za media, 
wspieraliśmy w realizacji kosztowych zabiegów medycznych. W 
celu pozyskania środków finansowych na realizację pomocy 
indywidualnej zorganizowaliśmy 5 koncertów charytatywnych 
(Łódź, Legionowo, Skoczów, Poznań, Kraków). Organizowaliśmy 
zbiórki publiczne, których przychód przeznaczany był dla osób 
znajdujących się w nagłej potrzebie.
f) Pomoc bezrobotnym – przez cały rok działał bezpłatny serwis 
pośrednictwa pracy Bank Pracy ChSCh. Z jego usług skorzystało 
łącznie 239 osób.

II.  Pomoc zdrowotna:
W zakresie zdrowia realizowaliśmy następujące projekty:
a) Kluby Zdrowia – cykliczne spotkania ze specjalistami, 
dotyczące różnych aspektów zdrowia, połączone z nauką 
przyrządzania zdrowych potraw oraz ich degustacją 
realizowaliśmy w: Cieszynie, Chrzanowie, Gnieźnie, Mielcu, 
Myszkowie, Ostrowie Mazowieckim, Puławach, Rabce Zdroju, 
Skoczowie i Warszawie.
b) Expo zdrowie - organizowane w miastach imprezy o tematyce 
zdrowotnej, podczas których można bezpłatnie wykonać serię 
badań, aby sprawdzić stan swojego zdrowia. Pod koniec wyniki 
badań są analizowane przez lekarza. Łącznie zrealizowano 7
wystaw ze środków Unii Europejskiej wraz ze wsparciem 
psychologicznym w ramach dwóch projektów: "Wystawy Expo 
Zdrowie szansą na aktywną integrację mieszkańców gmin 
Trzebnica, Świebodzice i Kamienna Góra" oraz " Wystawy Expo 
Zdrowie szansą na aktywną integrację mieszkańców gmin 
Jaworze, Ustroń i Wisła" oraz 14 wystaw we współpracy z 
Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, Polskim 
Stowarzyszeniem "Zdrowa Rodzina", Korespondencyjną Szkołą 
Lepszego Życia i Fundacją Źródła Życia w następujących 
miejscowościach: Białystok, Chrzanów, Cieszyn, Kleszczele, 
Kołobrzeg, Konin (2 razy), Mszczonów, Polanica Zdrój, Słupca, 
Szczytno, Świdnica, Warszawa, Ziębica, a także jedną dodatkowo 
przy wiodących udziale Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu 
Życia Filia w Pszczynie na terenie miasta Pszczyna. 
c) Pomoc psychologiczna – prowadziliśmy internetowe 
poradnictwo psychologiczne (kontakt przez stronę www.chsch.pl ) 

d) Pomoc osobom uzależnionymi i współuzależnionym –z okazji 
Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowaliśmy punkt 
informacyjno-konsultacyjny na temat szkodliwości nałogu palenia 
tytoniu w Rudzie Śląskiej. W Skoczowie prowadziliśmy 
stacjonarny punkt konsultacyjny w zakresie rzucania palenia. 
Przeprowadziliśmy w ciągu roku łącznie 14 kuracji odwykowych 
dla palaczy tytoniu w następujących miastach: Bydgoszcz, 
Chrzanów (2 razy), Kołobrzeg, Mielec, Ostrów Mazowiecka, Ruda 
Śląska, Rybnik, Sońsk, Szczecinek (3 razy), Żory, Żywiec.
e) Profilaktyka uzależnień – w szkołach w Skoczowie oraz w 
Józefowie nad Wisłą zorganizowano dla młodzieży prelekcje na 
temat szkodliwości uzależnień, w Rybniku szkolenie 
antytytoniowe w ramach programów: pt: „Czyste powietrze wokół 
nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
oraz częściowo „Trzymaj formę” dla zainteresowanych 
profilaktyką antytytoniową szkół oraz szkolenie pracowników 
jednego z marketów dotyczące szkodliwości palenia tytoniu 
natomiast w Szczecinku i Łubowie przeprowadziliśmy specjalny 
artystyczny program profilaktyki uzależnień Jarka Wajka.
f)  Zadbaj o Zdrowie z ChSCh – zrealizowaliśmy szereg spotkań 
na temat zdrowego stylu życia połączonych z degustacją zdrowej 
żywności w Myszkowie, Pierśćcu, Rybniku, Skoczowie, 
Stargardzie Szczecińskim i Żywcu. Promocję zdrowego stylu 
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życia poprzez propagowanie literatury na ten temat z 
wykonywaniem nieodpłatnie badań kontrolnych czy też 
degustację zdrowych potraw realizowaliśmy również podczas 
imprez masowych w następujących miastach: Żywiec - Tydzień 
Kultury Beskidzkiej, Ruda Śląska - "Bieg niepodległości", 
"Rudzielec"  i XI Festiwal Orkiestr Dętych, Rybnik - Dni sportu i 
Dnia Zdrowia, Skoczów -  Dni Skoczowa i Bezpieczne Wakacje, 
Konin - Dni Konina, a także współorganizowano następujące 
wydarzenia w Skoczowie: Marsz po zdrowie, Czantoria dla 
Twojego zdrowia oraz Zdrowe Płuca - III Mityng zdrowe płuca. W 
Rudzie Śląskiej przy współpracy ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną zorganizowaliśmy promocja zdrowego stylu 
życia z wykonywaniem badań kontrolnych podczas dwóch 
pikników rodzinnych w szkołach podstawowych. W Rudzie 
Śląskiej prowadzono również promocja zdrowego stylu życia 
wśród uczniów szkoły podstawowej z degustacją zdrowych 
posiłków. W Skoczowie w ramach stacjonarnego punktu 
konsultacyjnego w zakresie promocji zdrowia prowadzono 
konsultacje przez specjalistów. 
III. Pomoc dzieciom i młodzieży:
W zakresie pomocy dzieciom realizowaliśmy następujące 
projekty:
a) Świetlice Środowiskowe – w czterech świetlicach 
środowiskowych („Garaż”, „Grodzisko”, „Centrum Alfa”, „Miś”) 
objęliśmy opieką 121 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym 
oprócz korepetycji, zapewniliśmy różnorodne zajęcia takie jak: 
teatralne, kulinarne, plastyczne, taneczne, sportowe, 
komputerowe, socjoterapeutyczne, warsztaty psychologiczne 
oraz z zakresu profilaktyki uzależnień, a także zajęcia 
rekreacyjne: biwaki, wycieczki oraz ogniska.
b) Noworoczny Upominek – dzięki pomocy organizatorów 
projektu Gwiazdkowa Niespodzianka oraz indywidualnych 
sponsorów przekazaliśmy ubogim dzieciom noworoczne 
upominki. Podobny projekt, pod nazwą Pogotowie Świętego 
Mikołaja, współrealizowaliśmy w Koninie dzięki wsparciu władz 
miasta.
c) Wypoczynek dla dzieci i młodzieży – zorganizowaliśmy 
półkolonie, ferie, wycieczki oraz inne formy wypoczynku,
d) Wolontariat europejski (EVS) – poprzez wysłanie dwóch 
wolontariuszy do Rwandy zrealizowaliśmy projekt w ramach 
którego 93 dzieci otrzymało wsparcie edukacyjne w postaci 
warsztatów komputerowych, fotografiki oraz nauki języka 
angielskiego, a także 295 nauczycieli i opiekunów zostało 
przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.
e) Dzień Dziecka – zorganizowaliśmy imprezę dla dzieci z rodzin 
objętych pomocą żywnościową w Legnicy oraz wraz z miejscową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną rajd profilaktyczny z udziałem 
szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej. 
f) Pomoc dzieciom Rwandy – zrealizowaliśmy dwa projekty 
pomocy dzieciom w Rwandzie z dofinansowania Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych - jeden pod tytułem "Zdrowie dla 
wszystkich – budowa toalet i nauka higieny w szkołach 
podstawowych w Rwandzie" w ramach którego zbudowano w 
czterech szkołach podstawowych łącznie 36 toalet w tym 6
przystosowanych do osób niepełnosprawnych oraz 
przeprowadzono treningi higieny, drugi we współpracy z 
Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji pod tytułem "Uczmy 
niewidome dzieci" w ramach którego 46 nauczycieli z 27 szkół 
zostało nauczonych posługiwania się językiem Braille’a w 
edukacji dzieci niewidomych, którzy następnie nauczyli kolejnych 
273 nauczyli.
IV. Pomoc osobom z niepełnosprawnością
W zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością 
realizowaliśmy następujące projekty:
a) Pomoc osobom głuchoniemym – Dom Oaza w Warszawie – 
prowadziliśmy przez cały rok cotygodniowe spotkania 
integracyjne dla osób głuchoniemych oraz udzielaliśmy im 
pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów.
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d) Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego – przez cały rok 
prowadziliśmy w Skoczowie i w Lidzbarku Warmińskim 
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

V. Pomoc seniorom:
W zakresie pomoc seniorom realizowaliśmy następujące projekty:
a) Koncerty dla seniorów – zorganizowaliśmy cztery koncerty 
noworoczne „Pieśni Nadziei” w:  Ewangelickim Domu Pomocy 
,,Ostoja” w Bytomiu (22.01.2011), Domu Pomocy Społecznej w 
Rybniku  (23.01.2011), Domu Pomocy Społecznej Caritasu w 
Wiśniczu (29.01.2011) oraz Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej (30.01.2011).
b) Pomoc seniorom - udzielaliśmy pomoc osobom w podeszłym 
wieku w Gdyni oraz rozpoczęto tworzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

VI. Pomoc rodzinie
a) Pomoc rodzinie - prowadziliśmy w Gdyni poradnię w zakresie 
pomocy w przezwyciężaniu konfliktów, sytuacji kryzysowych w 
rodzinie, poprawy komunikacji małżeństw, dzieci i młodzieży oraz 
przeprowadziliśmy w Żywcu spotkanie z psychoterapeutą na 
temat: "Z optymizmem w małżeństwo".

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

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)

W 2011 roku realizowaliśmy cele statutowe Chrześcijańskiej 
Służby Charytatywnej w części odpłatnej działalności pożytku 
publicznego w zakresie projektu wypoczynek dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie wypoczynku w trzech jednostkach 
organizacyjnych:
a) Młodzieżowy Ośrodek Zdrowego Życia ZATONIE
b) Ośrodek Zdrowego Życia ORION
c) Ośrodek Zdrowego Życia PRZYSTAŃ

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

55,20,Z

55,30,Z

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”)

cały kraj

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”)

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)

5,184,731.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,425,961.47 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 651,597.36 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 7,831.39 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 710,307.63 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 740,551.99 zł

Druk: MPiPS 10



20,575.42 zł

465,557.00 zł

254,419.57 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 593,207.81 zł

0.00 zł

395,098.27 zł

170,373.42 zł

27,736.12 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) 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 -67,332.49 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
134,579.08 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

533,373.93 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 pomoc osobom ubogim - pomoc odzieżowa 58,738.75 zł

2 pomoc osobom ubogim - pomoc żywnościowa 61,449.77 zł

3 pomoc zdrowotna - Kluby Zdrowia 65,064.46 zł

4 pomoc dzieciom 46,991.00 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: 5,192,801.78 zł 408,234.68 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:

4,266,169.08 zł 0.00 zł

718,929.85 zł 0.00 zł

0.00 zł

125,139.25 zł 125,139.25 zł

81,849.99 zł 0.00 zł

713.61 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)

1 pomoc dzieciom 46,991.00 zł

2 świetlice środowiskowe 46,035.58 zł

3 pomoc żywnościowa 61,449.77 zł

4 pomoc odzieżowa 58,738.75 zł
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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)

35.0 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)

14.5 etatów

84.0 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
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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)

0.00 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

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

737.00 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

0.00 osób

e) inne osoby 737.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym

342,095.98 zł

w 

tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

52,669.38 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 289,426.60 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 46,246.49 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 197,067.64 zł
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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

5,548.89 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

365.26 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

3,663.12 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

3,663.12 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)

poz 4 - jest sumą wynagrodzeń wszystkich członków 
Zarządu (dyrektor + członek Zarządu)

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego 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

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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 

lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów

1 Adventist Development and Relief Agency Polska

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 

kontroli
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BILANS
sporządzony na dzień: 2011-12-31

2011-01-01 2011-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 1,185,927.55 1,168,199.61

II. Rzeczowe aktywa trwałe 872,781.24 501,509.30

2,613.502,613.50Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 910,575.38 1,032,976.32

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

288,478.04Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 622,097.34

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6,242.30 6,242.30

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Izabela Diduszko Piotr Nowacki

664,076.81310,532.81Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

299,222.51

733,753.81

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA
00-366 WARSZAWA
FOKSAL 8
0000220518

1 Środki pieniężne 622,097.34 733,753.81

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 2,096,502.93 2,201,175.93

A. Fundusze własne 351,501.32 343,430.84

I. Fundusz statutowy 438,940.08 438,940.08

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -87,438.76 -95,509.24

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0.00 0.00

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -87,438.76 -95,509.24

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,745,001.61 1,857,745.09

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 860,421.37 850,421.37

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 207,201.78 191,915.74

1 Kredyty i pożyczki 28,000.00 7,000.00

2 Inne zobowiązania 179,201.78 184,915.74

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 109,834.96 109,834.96

IV. Rozliczenia międzyokresowe 567,543.50 705,573.02

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 561,301.20 699,330.72

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 2,096,502.93 2,201,175.93
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2011-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 4,602,167.94 5,124,755.68

I. Składki brutto określone statutem 0.00 0.00

II. Inne przychody określone statutem 4,602,167.94 5,124,755.68

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3,971,696.75 4,425,961.47

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 478,793.84 651,597.36

3 Pozostałe przychody określone statutem 151,677.35 47,196.85

B. Koszty realizacji zadań statutowych 4,690,991.09 5,066,948.92

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

3,971,696.75 4,266,169.08

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

664,378.75 718,929.85

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

-88,823.15 57,806.76

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 54,915.59 81,849.99

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

76.211,060.96Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 5,707.71 7,831.39

637.40130,109.15Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 5,961.45 4,824.72

Sporządzono dnia

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA
00-366 WARSZAWA
FOKSAL 8
0000220518

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 106,123.06 125,139.25

31,036.4129,327.44Usługi obce2

41,936.3630,151.39Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

1,119.009,046.00Amortyzacja5

45,969.8330,753.37Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 883.41 252.93

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 94,780.11 52,144.23

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-225,628.50 -8,070.48

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) -225,628.50 -8,070.48

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -225,628.50 -8,070.48

0.000.00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Izabela Diduszko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Nowacki

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres 
budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu a ich wartość  odnoszona w koszty w momencie zakupu. 
Zapasy materiałów nie podlegają przeterminowaniu.

- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej 
albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa; natomiast inwestycje 
krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według wartości godziwej.

- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie tworzy odpisów 
aktualizujących wartość należności. Należności przedawnione odpisywane są w koszty w miesiącu, w którym 
nastąpiło przedawnienie.

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki 
należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność że wystąpi konieczność zapłaty tych 
odsetek.

- Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości 
godziwej.

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

- Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Na mocy § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi 
działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2001 r. Nr137, poz.1539) Jednostka rezygnuje ze stosowania zasady 
ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. 

1) Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. A II w kwocie 501
509,30 zł
2) Inwestycje długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w poz. A IV kwocie 664 076,81 zł
3) Należności  i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B II w kwocie 299
222,51 zł
4) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B III 1 w 
kwocie 733 753,81 zł
5) Długoterminowe zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B I w kwocie 850
421,37zł

6) Krótkoterminowe zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B II w kwocie 
191 915,74 zł
7) Rezerwy wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B III w kwocie 109 834,96 zł
8) Rozliczenia między okresowe  wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B IV w kwocie 
705 573,02 zł

II
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a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody 
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                 391 759,00
391 759,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 625 117,56
625 117,56
3. urządzenia techniczne
i maszyny 15 745,00 15
745,00
4. środki transportu                                                  69 373,00 69
373,00
5. inne środki trwałe                                                  168 152,02 168
152,02

Razem 1 270 146,58 0,00
0,00 0,00 0,00 1 270 146,58

Podziała należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową momencie 
spłaty

- Należności długoterminowe:    kwota 2 613,50 zł

- Należności krótkoterminowe:    kwota 299 222,51 zł

4

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową momencie 
spłaty. 

- Kredyty i pożyczki długoterminowe:   kwota 489 888,56 zł

Składają się na nią pożyczki od Zarządu Kościoła, oraz hipoteka na zabezpieczenie ewentualnej sprzedaży 
nieruchomości. (Informacja pkt.8)

- Zobowiązania długoterminowe:     kwota 360 532,81 zł

- Kredyty i pożyczki krótkoterminowe:   kwota 7 000,00 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe:    kwota 184 915,74 zł

Rezerwy

W organizacji nie utworzono rezerw. Rezerwy z okresów poprzednich w kwocie 109 834,96 zł.

Rozliczenia międzyokresowe

Na rozliczenia międzyokresowe składają się fundusze celowe przeznaczone do realizacji określonych zadań 
statutowych organizacji, które są wydatkowane na potrzeby beneficjentów pomocy; a zasilane są przez zbiórki 
publiczne, wpłaty z 1% podatku, darowizn osób i instytucji prywatnych. 

Fundusz Ogólny 219 278,84
Fundusze pomocy 18 899,37
Fundusz projektów zagranicznych 3 588,71
Fundusze osobowe 62 911,46
Fundusze 1 % 312 499,78
RAZEM 616 568,16

III
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a. Przychody z działalności statutowej                                       5 124 755,68

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego     4 425 961,47
Darowizny 3 210 919,69
a) darowizny pieniężne                                                                          468 729,19
b) darowizny rzeczowe 2 635 156,95
1% podatku 533 373,93
Dotacje - fundusze samorządowe (wsparcie realizowanych projektów)       635 814,05
dary na kościelną dział. charytatywno- opiekuńczą                           45 854,80

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego         651 597,36
(wyszczególnienie) 651 597,36

b. Przychody finansowe 7 831,39
Odsetki od lokat, wkładów bankowych                                             7 831,39

Wykorzystanie darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w roku 2011
Otrzymano 45 894,80 zl
 Działania z zakresu kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej:
W ramach organizowania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub 
zdrowotnym poprzez następujące projekty wydano:
- Pomoc żywnościowa  -  9 774,69 zł
- Pomoc odzieżowa -  9 383,46 zł
- Bądź Solidarny w Potrzebie –  17 824,43 zł
W ramach popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez następujące projekty wydano:
- Kluby Zdrowia – 3 487,39 zł 
- Expo Zdrowie – 3 051,47zł
- Zadbaj o zdrowie z ChSCh – 2 373,36 zł

Wykorzystanie przychodów z 1% w roku 2011.

W roku 2011 Organizacja dostała 710 307,63 zł. W tym wykorzystała 533 373,93 zł, pozostała cześć zasiliła 
fundusz celowy 1 % i będzie wykorzystana w latach następnych.

Wykorzystano następująco uzyskane środki finansowe:

Pomoc odzieżowa                                   58 738,75
Pomoc żywnościowa                                   61 449,77
Pomoc zdrowotna /Kluby Zdrowia 65 064,46
Pomoc zdrowotna / Expo Zdrowie 56 027,73
Pomoc dzieciom 46 991,00
DPS Lidzbark Warmiński                 15 253,83
Pokrycie kosztów jednostek organizacyjnych 104 708,15
- Świetlice środowiskowe dla dzieci 46 035,58
- pomoc odzieżowa                                    9 929,20
- pomoc żywnościowa                                  48 585,40
- pomoc dzieciom 157,96
Koszty administracyjne 125 139,25

IV

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 5 066 948,92
Nieodpłatnej                                                                   4 266 169,08
Odpłatnej                                                                                      718 929,85
pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                                      81 849,99
Koszty administracyjne: 125 139,25
- zużycie materiałów i energii                                                        4 824,72
- usługi obce                                                                       31 036,41
- podatki i opłaty                                                                            252,93
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     41 936,36
- amortyzacja 1 119,00
- pozostałe koszty                                                                       45 969,83

Organizacja w ramach swej działalności, rozdała osobom w trudnej sytuacji i podopiecznym Ośrodków Pomocy 
Społecznej pozyskaną odzież na kwotę 481 485 zł.
Przekazała otrzymaną z Banku Żywności oraz od osób indywidualnych żywność, osobą potrzebującym na 
kwotę 2 153 521,95 zł. 
Przekazało też wózek inwalidzki na kwotę 150 zł.
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Sporządzono dnia:2012-06-28

V

Fundusze statutowe

Na fundusz statutowy składają się 

Fundusz podstawowy 124 866,48
Fundusz pomocniczy 112 448,00
Fundusz podstawowy ośrodków 201 625,60
RAZEM 438 940,08

Fundusze zostały utworzonej w okresach poprzednich i nie uległy zmianie w roku 2011.

VI

Organizacja nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń. Jednostka ma ustanowioną hipotekę na 
nieruchomości na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński, która będzie należna Gminie w przypadku sprzedaży 
nieruchomości w kwocie 350 532,81 zł

VII

informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania: obserwuje się ciągły rozwój organizacji, który powoduje coroczny wzrost przychodów i kosztów 
organizacji.
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