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1. Siedziba oraz dane identyfikacyjne Fundacji: 
 
Warszawska Misja Ochotnicza 
ul. Orzeszkowej 39 
05-500 Piaseczno 
KRS: 0000220615 
Data rejestracji: 29.10.2004 r. 
Regon: 015860596 
 
Członkowie Zarządu Fundacji: 
 
Michael  Murphy 
Anette Murphy 
 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego  
w zakresie: 

1. Pomocy materialnej, organizacyjnej i edukacyjnej, w tym działalności charytatywnej na 
rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących.  

2. Dostarczanie środków materialnych oraz żywności osobom niezamożnym, bezrobotnym i 
potrzebującym. 

3. Utrwalania wśród społeczeństwa etyczno-moralnych wzorców zachowań poprzez 
propagację wartości i kultury chrześcijańskiej.  

Fundacja swoje cele realizować będzie poprzez: 

1. Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej osobom fizycznym, 
które ze względu na swe położenie materialne takiej pomocy wymagają – w 
szczególności poprzez:  

1.1. świadczenie bezzwrotnej pomocy finansowej i rzeczowej osobom niezamożnym, w 
granicach pozwalających na niwelację upośledzenia społecznego, wynikającego z 
ubóstwa destynariuszy. 

1.2. organizowanie nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów 
działalności zajęć edukacyjno-integracyjnych, dążących do podniesienia poziomu 
wykształcenia osób niezamożnych i wdrożenia do samodzielnego i aktywnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków 
obcych. 

1.3. organizowanie i świadczenie w oparciu o chrześcijańskie wzorce zachowań, 
nieodpłatnej lub odpłatnej w granicach bezpośrednich kosztów działalności pomocy 
psychologicznej i duchowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

 
2. Współpracę z instytucjami pomocy społecznej, hospicjami, organizacjami, 

stowarzyszeniami, kościołami, instytucjami i osobami fizycznymi, które podzielają w 
części bądź w całości cele Fundacji, w szczególności poprzez: 
 

2.1. wymianę informacji i doświadczeń dotyczących niesienia pomocy potrzebującym, 
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2.2. organizację wspólnych akcji charytatywnych na rzecz ubogich, 
2.3. organizację nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów 

działalności seminariów, dyskusji i spotkań środowiskowych, dążących do 
popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu działalności charytatywnej. 

3. Popularyzację za pomocą organizowania bezpośrednich spotkań i działalności 
wydawniczej i medialnej postaw moralnych, opartych o chrześcijańskie wartości 
kulturowe.  

 

4. Szerzenie świadomości chrześcijańskiej wśród osób potrzebujących wsparcia 
duchowego.  

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji: 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez udzielanie pomocy materialnej, 
środowiskowej i oświatowej osobom fizycznym, które ze względu na swoje położenie 
materialne takiej pomocy wymagają. 

W 2010 roku Fundacja realizowała swoje cele w zakresie organizacji pomocy materialnej, 
organizacyjnej oraz edukacyjnej dla osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących, 
zgodnie za statutem, poprzez: 

- wspieranie oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami będącymi pod opieką Fundacji 
podczas wizyt domowych oraz spotkań całej społeczności, 

 
- udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i 

potrzebujących, 
 
- udzielanie pomocy rzeczowej, organizowanie dystrybucji darów rzeczowych między 

potrzebujących, 
 
- udzielanie wsparcia duchowego i emocjonalnego dla więźniów biorących udział w 

spotkaniach organizowanych przez Fundację na terenie aresztów śledczych oraz 
prowadzenie z nimi korespondencji, 

 
- wspieranie rodzin związanych z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci poprzez wpłaty 

pieniężne, pomoc emocjonalną i duchową. 

 

 

W zakresie działalności charytatywnej Fundacja realizowała swoje cele poprzez: 

- pozyskiwanie darczyńców oraz partnerów wspierających cele statutowe Fundacji, 
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- pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji projektów prowadzonych przez Fundację – 
„Rodziny w kryzysie”, „Życiowa zmiana” oraz „Poszukujący przystani”, 

 
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, m.in. z 

Fundacją Radość, Fundacją Domus et Labor, Warszawskim Hospicjum dla Dzieci oraz 
różnymi Kościołami, w tym International Christian Fellowship. 

W zakresie utrwalania wśród społeczeństwa etyczno-moralnych wzorów zachowań poprzez 
propagację wartości i kultury chrześcijańskiej Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

- udzielanie wsparcia duchowego poprzez wizyty domowe wśród potrzebujących oraz 
comiesięczne spotkania całej społeczności Fundacji, 

 
- prowadzenie spotkań dla kobiet oraz od końca 2010 r. również dla mężczyzn w areszcie 

śledczym Warszawa-Grochów oraz dla pacjentów ośrodka terapeutycznego „Atlantis” w 
areszcie śledczym Warszawa-Mokotów, 

 
- organizowanie występów muzycznych i teatralnych podczas spotkań Fundacji oraz na 

terenie aresztów śledczych, 
 
- prowadzenie spotkań dla osób ze środowisk intelektualnych, zainteresowanych 

rozwojem osobistym w zakresie rozumienia, utrwalania i stosowania w życiu wartości 
chrześcijańskich (projekt „Poszukujący przystani”). 

W 2010 roku Fundacja organizowała realizację celów statutowych w ramach  
3 niżej wymienionych projektów: 

Projekt „Rodziny w kryzysie” („Families in Crisis”) 

Projekt ten obejmuje udzielanie wsparcia emocjonalnego, duchowego, rzeczowego oraz 
finansowego dla osób potrzebujących, głównie ubogich rodzin, których członkowie borykają 
się z problemami zdrowotnymi lub przeżyły traumę z powodu choroby bądź śmierci dziecka. 
Organizujemy regularne wizyty dla tych rodzin. W 2010 r. odwiedzaliśmy średnio 5 rodzin 
tygodniowo, co dało łączną liczbę ok. 250 wizyt domowych. 

W 2010 roku Fundacja wspierała wiele rodzin lub osób indywidualnych z województwa 
mazowieckiego (w zasięgu 100 km od Warszawy), przekazując im środki finansowe na 
pokrycie bieżących potrzeb; opłat za rachunki, zakup żywności, leków, artykułów i sprzętu 
gospodarstwa domowego. 

Projekt „Życiowa zmiana” (Life Impact) 

Projekt ten obejmuje wsparcie i spotkania na terenach aresztów śledczych dla kobiet na 
Grochowie oraz dla mężczyzn z grupy terapeutycznej „Atlantis” na Rakowieckiej. Dodatkowo 
od końca 2010 roku organizujemy cotygodniowe spotkania dla mężczyzn w areszcie 
śledczym na Grochowie. 
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Spotkania dla kobiet odbywają się raz w tygodniu w piątki, jednak zamiast jednego spotkania 
organizowaliśmy dwa, a czasem nawet trzy. Pod koniec 2010 roku podpisaliśmy również 
porozumienie z aresztem śledczym na Grochowie, w myśl którego naszymi spotkaniami 
objęta została również sekcja męska. 

W areszcie śledczym Warszawa-Mokotów spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Dodatkowo 
także zorganizowaliśmy comiesięczne grupy wsparcia dla byłych pacjentów ośrodka 
„Atlantis”. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 14 osób, a całkowita liczba uczestników to 
1960 osób. 

W ramach projektu „Życiowa zmiana” Fundacja prowadzi korespondencję z osobami 
odbywającymi kary, udzielając im wsparcia emocjonalnego oraz dając wskazówki sprzyjające 
resocjalizacji i odbudowie postaw moralnych u więźniów. W 2010 roku otrzymaliśmy i 
odpowiedzieliśmy na ok. 80 listów. 

W 2010 roku dostarczyliśmy także ok. 200 paczek z niezbędnymi środkami dla kobiet 
przebywających w zakładzie karnym, pozbawionych wsparcia rodziny. 

144 osoby, tj. ok. 90% spośród 160 uczestników spotkań w zakładach karnych nawróciło się i 
zdecydowało podążać drogą Chrześcijaństwa. 

Byli więźniowie, którzy brali udział w naszych spotkaniach, uczestniczą w comiesięcznych 
spotkaniach wspólnoty, a także zapraszają Fundację do wizyt domowe. 

Projekt „Poszukujący przystani” („Seeker’s Haven”) 

Projekt ten dedykowany jest wszystkim osobom poszukującym sensu i głębszego znaczenia 
w życiu, zainteresowanym rozwojem duchowym oraz ceniącym wartości i kulturę 
chrześcijańską. Są to otwarte spotkania, odbywające się w Warszawie, w klubach a czasem 
również w domach. Ich celem jest wymiana poglądów oraz dzielenie się wiedzą i mądrością. 

W 2010 roku w każdym spotkaniu w klubie uczestniczyło przeciętnie 15 osób, a w 
spotkaniach domowych - ok. 12-14 osób. 

Spotkania „Poszukujących przystani” organizowane były od stycznia do czerwca, jednak po 
przerwie letniej nie zostały wznowione z powodu braku aktywnych uczestników. W zamian 
za to większy nacisk położony został na projekty „Rodziny w kryzysie” oraz „Życiowa 
zmiana”. 

Pozostałe działania: 

- spotkania Wspólnoty – 10 spotkań, zakończonych sukcesem, wraz ze zwiększoną pomocą 
materialną dla uczestników. Stopniowy wzrost ilości uczestników, których średnia liczba 
wyniosła 70 osób, 

 
- Bank Żywności – nowy partner WMO; współpraca skutkująca regularnymi dostawami 

podstawowych produktów żywnościowych do wszystkich uczestników projektu „Rodziny 
w kryzysie”, 
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- „Gewoon Doen” – współpraca z charytatywną organizacją w ramach lokalnej 

społeczności holenderskiej, dająca wiele pozytywnych wyników, tj. sponsoring wielu 
„Rodzin w kryzysie” oraz renowacja i budowa dodatkowego pomieszczenia w domu 
rodziny Michalik, 

 
- pomoc rozprowadzana przez innych partnerów: ok. 20 małych ciężarówek wypełnionych 

ubraniami, sprzętami gospodarstwa domowego oraz meblami, rozprowadzanych głównie 
przez Fundację „Radość”, a także Fundację „Domus et Labor”, 

 
- danie sposobności do pomocy: 3 główne grupy: Młodzi Polscy Chrześcijanie, 

„International Homemakers”, uczniowie – wolontariusze z Międzynarodowej Szkoły 
Amerykańskiej na Kabatach oraz Szkoły Brytyjskiej w Warszawie. 

 
 
Instytucje, które otrzymały wsparcie w 2010 roku: 
 
- Areszt Śledczy Warszawa – Grochów oddział kobiecy (od końca 2010 również sekcja 

męska), 
- Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, 
- Oddział resocjalizacyjny „Atlantis” w więzieniu na Rakowieckiej, 
- Fundacja „Radość” oraz Fundacja „Domus et Labor” w Piasecznie. 
 
 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu. 

Uchwała nr 1 z dn. 02.07.2010 w sprawie określenia części wynagrodzenia związanego z 
realizacją działalności statutowej na 80% a częścią związaną z obsługą administracyjną na 
20%. 

5. Informacja o uzyskanych przychodach. 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009:  PLN 8.164,69 

Darowizny:  PLN 203.253,36 

Wpływy  z 1% :  PLN 7.685,60 

Razem:   PLN 219.103,65 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
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a) realizację celów statutowych:  PLN 122.537,56 
b) administrację (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

amortyzacja, itp.):  PLN 64.973,12 
c) Działalność gospodarcza:  n/a 
d) Pozostałe koszty:    PLN 0,00 

7. Dane o wynagrodzeniach: 

a) Liczba osób zatrudnionych : 3 

Nazwisko  i imię Stanowisko Okres  zatrudnienia 

Murphy Michael  
Prezes Zarządu 

Fundacji 2007-01-01  do nadal – pełny etat 

Murphy Angela  Pracownik 
2010-10-11 do nadal  

- ¼ etatu 

Piłat Magdalena  

Organizacja prac 
związanych z 
działalnością 

stowarzyszenia 
2010-01-18 do 2010-08-02 umowa 

zlecenie, nie dotyczy 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń:  PLN 85.088,90  
(szczegóły w załączniku nr 1) 

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom 
zarządu: roczne wynagrodzenie: PLN 68.850,90,  
w tym: 
- w związku z działalnością statutową:  PLN 55.080,72 
- w związku z obsługą administracyjną:  PLN 13.770,18 

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:  PLN 16.238,00  
w tym: 
- w związku z działalnością statutową:  PLN 12.990,40 
- w związku z obsługą administracyjną:  PLN 3.247,60, 

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:  n/a 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych za wskazaniem banku:  n/a 
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  n/a 
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie:  n/a 
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:  n/a 
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
Majątek trwały  – PLN 9.166,67 
Majątek obrotowy  – PLN 29.161,04 
 w tym: 
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 Należności krótkoterminowe  – PLN 199,00 
 Środki pieniężne    – PLN 26.796,04 
          Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - PLN 2.166,00  
Suma aktywów   – PLN 38.327,71 
Fundusze własne   – PLN 32.613,25 
 w tym: 
 Fundusz statutowy – PLN 1.000,00 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy, tj. nadwyżka przychodów nad 
kosztami  – PLN 31.613,25 

Zobowiązania krótkoterminowe  – PLN 5.714,46 
Suma pasywów  – PLN 38.327,71 
 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności:  n/a 

 
 

9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
 
PIT-4R – za rok 2010 kwota zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych wg PIT-4R wynosi PLN 6.598,00 
CIT 8 – brak zobowiązań podatkowych – fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 

10. W roku 2010 nie była przeprowadzana żadna kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Murphy     Anette Murphy 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu  

 


