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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, Prezes Zarządu  
Kristina Murphy, Członek Zarządu  
 

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 społeczeostwa etyczno-moralnych wzorców zachowao poprzez propagację 
wartości i kultury chrześcijaoskiej.  

      Fundacja swoje cele realizowad 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 zajęd edukacyjno-integracyjnych, dążących do podniesienia poziomu 
wykształcenia osób niezamożnych i wdrożenia do samodzielnego i aktywnego 
funkcjonowania w społeczeostwie, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych. 

1.3. organizowanie i świadczenie w oparciu o chrześcijaoskie wzorce zachowao, 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 doświadczeo dotyczących niesienia pomocy potrzebującym, 
2.2. organizację wspólnych akcji charytatywnych na rzecz ubogich, 
2.3. organizację nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów działalności 

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



 

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

4. Szerzenie świadomości chrześcijaoskiej 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 2016 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 spotkao całej społeczności, 

 
- udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących, 
 
- udzielanie pomocy rzeczowej, organizowanie dystrybucji darów rzeczowych między 

potrzebujących, 
 

W zakresie działalności charytatywnej Fundacja realizowała swoje cele poprzez: 

- pozyskiwanie darczyoców oraz partnerów wspierających cele statutowe Fundacji, 
 
- pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji projektów prowadzonych przez Fundację – „Rodziny w 

kryzysie”, oraz „Życiowa zmiana”  
 
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalnośd zbieżną z celami Fundacji, m.in. z Fundacją 

Radośd, Stowarzyszeniem SHOM, oraz różnymi Kościołami, w tym International Christian 
Fellowship. 

W zakresie utrwalania wśród społeczeostwa etyczno-moralnych wzorów zachowao poprzez 
propagację wartości i kultury chrześcijaoskiej Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

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

 
- prowadzenie spotkao dla kobiet w areszcie śledczym Warszawa-Grochów oraz dla pacjentów 

ośrodka terapeutycznego „Atlantis” w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów, i grupę wsparcia 
dla byłych pacjentów, 

 
- organizowanie występów muzycznych i teatralnych podczas spotkao Fundacji oraz na terenie 

aresztów śledczych, 
 
- utrzymywanie kontaktu z więżniami poprzez korespondencję 



 

W 2016 roku Fundacja organizowała realizację celów statutowych w ramach  
dwóch niżej wymienionych projektów: 

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

Projekt ten obejmuje udzielanie wsparcia emocjonalnego, duchowego, rzeczowego oraz finansowego 
dla rodzin oraz osób indiwydualnych znajdujących się w trudnych okolicznościach.  

W 2016 roku Fundacja wsparła rodzin oraz indywidualnych osób 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. 

Oprócz co-miesięcznych „Spotkao Społeczności”, gdzie rodziny, które są wspierane przez fundację 
otrzymują pomoc materialną, w 2016 roku były organizowane również tygodniowe spotkania 
duchowe. Przeciętnie na spotkaniach uczestniczyło ok. 40-45 osób dorosłych oraz dzieci. Jest to 
pozytywny krok dla fundacji w zakresie przekazywania wsparcia duchowego oraz emocjonalnego.  

Poza organizowaniem spotkao grupowych oraz indywidualnych dla podopiecznych rodzin w 
„International Community Center”, również regularnie odwiedzamy osób których wspieramy w ich 
miejscach zamieszkania. W 2016 r. odwiedziliśmy średnio 3 rodziny tygodniowo, co dało łączną liczbę 
ok. 150 wizyt domowych. 

Podczas długiego weekendu majowego w 2016 roku fundacja zorganizowała pierwszy wyjazd 
duchowy na Lwówku Śląskim, gdzie uczestniczyło 18 członków programu „Rodziny w Kryzysie” oraz 6 
wolontariuszy. Z powodu sukcesu tego wydarzenia oraz jego pozytywnego wpływu na uczestników, 
kolejny wyjazd duchowy odbył się w listopadzie (piątek 11ego do poniedziałku 14ego) gdzie 
pojechało 23 członków programu Rodziny w Kryzysie oraz 8 wolontariuszy. Planujemy kontynuowad 
tę nową inicjatywę w 2017 roku.  

W 2016 roku roku Fundacja zorganizowała również nieodpłatny letni wyjazd wypoczynkowy do 
Lwówka Śląskiego, trwający tydzieo czasu. Wyjechało 89 osób z podopiecznych rodzin. Wyjazd został 
zorganizowany we współracy z stow. „SHOM” (Spouses of Heads of Mission) oraz kościołem „FIBC” 
(First International Baptist Church in Copenhagen). Wyjechało również 9 wolontariuszy z Warszawy 
oraz 10 z FIBC aby pomóc w prowadzeniu obozu, a więc łącznie uczestniczyło 108 osób.  

Projekt „Życiowa zmiana” („Life Impact”) 

Projekt ten obejmuje wsparcie i spotkania na terenach aresztów śledczych dla kobiet na Grochowie 
oraz dla mężczyzn na oddziale terapeutycznym „Atlantis” na Mokotowie. 

Organizowane były spotkania dla kobiet w każdy piątek. Jedno spotkanie było wspólne dla skazanych 
kobiet przebywających na oddziale pierwszym i drugim, a pozostałe spotkania odbywały się na 
oddziale szóstym i siódmym.  

W areszcie śledczym Warszawa-Mokotów spotkania odbywały się w każdy piątek popołudniu na 
oddziale terapeutycznym „Atlantis”.  

Średnio 10 osób skazanych uczestniczyło na jednym spotkaniu w areszcie śledczym, a więc w sumie 
ok. 2000 przez cały rok. Każda osoba dołączyła na spotkanie około 8 razy, więc łączna ilośd 
poszczególnych więźniów wynosiła około 250. 



 

W ramach projektu „Życiowa Zmiana” Fundacja prowadzi korespondencję z osobami odbywającymi 
kary, udzielając im wsparcia emocjonalnego, duchowego oraz dając wskazówki sprzyjające 
resocjalizacji i odbudowie postaw moralnych. W 2016 roku otrzymaliśmy oraz odpowiedzieliśmy na 
ok. 60 listów. 

W 2016 roku dostarczyliśmy także ok. 100 paczek z niezbędnymi środkami dla kobiet przebywających 
w zakładzie karnym, pozbawionych wsparcia rodziny. 

Około 70 % spośród uczestników spotkao w zakładach karnych nawróciło się i zdecydowało podążad 
drogą Chrześcijaostwa. 

W 2016 roku, zamiast organizowad oddzielne zajęcia z języka angielskiego dla osób osadzonych, z 
powodu więziennych przeszkód organizacyjnych, wprowadziliśmy trochę nauczania j. Angielskiego w 
ramach naszych regularnych spotkao tygodniowych.  

Niektóre z osób, które będąc w areszcie śledczym przychodziły na spotkania Fundacji, po wyjściu na 
wolnośd uczestniczyły na spotkaniach wspólnoty Fundacji. Te osoby również były odwiedzane przez 
Fundację w ich miejscach zamieszkania. 

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

Projekt „Seeker’s Haven” było zawieszone w roku 2016, aby skupid sie na, oraz wzmocnid, pozostałe 
projekty. 

W 2016 roku łącznie ok. 620 osób skorzystało bezpośrednio z działalności fundacji. 

Pozostałe działania: 

-  Spotkania Wspólnoty – 11 spotkao w „International Community Center”, gdzie oprócz  
         wsparcia duchowego i emocjonalnego, osoby pod opieką WMO otrzymały pomoc  
         rzeczową m.in. w postaci; żywności, odzieży, zabawek dla dzieci, środków   
         higienicznych. Średnia liczba uczestników na jednym spotkaniu wynosiła 110 osób.  

-  Bank Żywności – trwające partnerstwo, skutkując regularnymi dostawami podstawowych  
        produktów żywnościowych do wszystkich uczestników projektu „Rodziny w kryzysie”, 

 
- „Stow. SHOM” – trwająca współpraca ze stowarzyszeniem SHOM, które w 2016 roku wsparło 

projekty WMO, przede wszystkim przekazując na rzecz fundacji częśd zysków ze 
zorganizowanego przez nich bazarku charytatywnego.  

 
- pomoc rozprowadzana przez innych partnerów: ok. 10 małych ciężarówek wypełnionych 

ubraniami, sprzętami gospodarstwa domowego oraz meblami, rozprowadzanych głównie przez 
Fundację „Radośd”, oraz parę ciężarówek dla ulicznego kościoła “Kościół Boży w Chrystusie” 

 
- danie sposobności do pomocy (główne grupy):  

 
- Uczestnicy International Christian Fellowship (ICF),  
- Młodzi Polscy Chrześcijanie,  
- „International Homemakers”,  

 



 

-  Uczniowie; wolontariusze z trzech szkół międzynarodowych, 
-  Stabilizowane byli oraz obecni członkowie programu „Rodziny w Kryzysie”  
-  Ambasadorzy oraz ich małżonkowie jak również inni członkowie społeczności dyplomatycznej  
 
 
 
Instytucje/Organizacje Charytatywne, które otrzymały wsparcie w 2016 roku: 
 
- Areszt Śledczy Warszawa – Grochów oddziały dla kobiet 
- Areszt Śledczy Warszawa – Mokotów, Oddział terapeutyczny „Atlantis”  
- Fundacja „Radośd”  
- “Kościół Boży w Chrystusie”  

 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu. 

n/a 

5. Informacja o uzyskanych przychodach. 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015:  PLN 209 523,80  
II. Darowizny:  PLN  295 212,62  
III. Wpływy  z 1% :  PLN  18 256,49  
IV. Gala Sponsorów 05/2016: PLN 225 842,04  
V. Pozostałe przychody:   PLN 0,00  

Razem (II+III+IV+V):  PLN 539 311,15 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych:  PLN 283 511,41 
b) administrację (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, amortyzacja, itp.): 

 PLN 81 431,70 
c) Działalnośd gospodarcza:  n/a 
d) Pozostałe koszty:    PLN 0,00 

Razem:              PLN 364 943,11 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Dane o wynagrodzeniach:  

a) Liczba osób zatrudnionych : 3 (etat), Stan na dzieo 31.12.2016: 3 osoby (etat)  

Nazwisko  i imię Stanowisko Okres  zatrudnienia 

Murphy Michael  Prezes Zarządu 
Fundacji 

2005-02-01 do nadal – pełny 
etat 

Murphy Kristina  Pracownik 
   Kierownik Biura 

2012-10-11 do nadal – pełny 
etat 

Murphy Linda 
 

           Pracownik  
    Asystent Biurowy  

2015–09-07 do nadal – pełny 
etat 

  
 
 

b) Łączna kwota wynagrodzeo (z etatu i ze zlecenia):  PLN   135.844,32 zł   
 

c) Wysokośd rocznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu:    PLN 71 644,32 
zł 
w tym: 
- w związku z działalnością statutową:  PLN 57 315,46 
- w związku z obsługą administracyjną:  PLN 14 328,86 
 

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:  PLN 0,00 
w tym: 
- w związku z działalnością statutową:  PLN 0,00 
- w związku z obsługą administracyjną:  PLN 0,00 
 
 

e) Wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę:            PLN 135.844,32 zł       
w tym:               

              - w związku z działalnością statutową:  PLN 108 675,46 
- w związku z obsługą administracyjną:  PLN 27 168,86 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

f) 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  

 
g) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych za wskazaniem banku:  n/a 

 
 
h) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  n/a 



 

 
i) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie:  n/a 
 

 
j) Wartości aktywów i zobowiązao fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
Majątek trwały  – PLN 43 997,92 
Majątek obrotowy  – PLN 350 287,53 
 w tym: 
 Zapasy                                       - PLN 0,00  
             Należności krótkoterminowe  – PLN 0,70  
 Inwestycje krótkoterminowe   – PLN 349 231,29  
          Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - PLN 1 055,54  
Suma aktywów   – PLN 394 285,45  
Fundusze własne   – PLN 384 891,84  
 w tym: 
 Fundusz statutowy – PLN 1 000,00 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy, tj. nadwyżka przychodów nad kosztami 
 – PLN 383 891,84  

Zobowiązania krótkoterminowe  – PLN 9 393,61  
Suma pasywów  – PLN 394 285,45  
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty paostwowe i samorządowe (usługi, 
paostwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności:  n/a 

 
 

8. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
 
PIT-4R – za rok 2016 kwota zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wg 

PIT-4R wynosi 9824,00 zł  
CIT 8 – brak zobowiązao podatkowych – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 

 
 

9. W 2016 nie była przeprowadzana żadna kontrola.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael Murphy                                         Kristina Murphy 
Prezes Zarządu                                          Wiceprezes Zarządu 

 


