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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 w 2020 roku: 

 

Kristina Murphy, 

Prezes Zarządu od 08.04.2020 do 31.12.2020 

Członek Zarządu od 05.03.2015 do 07.04.2020  

 

 

Linda Murphy,  

Członek Zarządu od 23.10.2019 do 31.12.2020 

 

 

Cel Fundacji: 

 

WMO jest chrześcijańską organizacją charytatywną. Jej celem jest zapewnić pomoc 

materialną, finansową, organizacyjną i edukacyjną, a także wsparcie duchowe, na rzecz 

osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących. 

 

 

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, 

 

1.2. organizowanie nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów 
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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, 

 

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.  

 

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 2020 roku Fundacja realizowała swoje cele w zakresie organizacji pomocy materialnej, 

organizacyjnej oraz edukacyjnej dla osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących, 

zgodnie ze statutem, poprzez: 

 

- wspieranie oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami oraz indywidualnymi osobami 
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będącymi pod opieką Fundacji poprzez organizowania “Spotkań Społeczności”, wizyt 

domowych,  oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji,  

 

- udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i 

potrzebujących, 

 

- udzielanie pomocy rzeczowej poprzez organizowanie dystrybucji darów rzeczowych 

między osób potrzebujących. 

 

W zakresie działalności charytatywnej Fundacja realizowała swoje cele poprzez: 

 

- pozyskiwanie darczyńców oraz partnerów wspierających cele statutowe Fundacji, 

- pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji projektów prowadzonych przez Fundację – 

„Program Wsparcia Społecznego”, „Jadłodajnia dla Potrzebujących”, oraz “Życiowa 

Zmiana”, 

 

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

Fundacją Bank Żywności SOS w Warszawie, Stowarzyszeniem SHOM, 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 organizowanie spotkań grupowych dla 

podopiecznych fundacji, oraz poprzez spotkań indywidualnych w ich w miejscach 

zamieszkania,  

 

- prowadzenie spotkań dla kobiet w areszcie śledczym Warszawa-Grochów oraz dla 

pacjentów oddziału  terapeutycznego „Atlantis” w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, 

 

- utrzymywanie kontaktu z osobami osadzonymi poprzez korespondencję, 
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W 2020 roku Fundacja realizowała cele statutowe w ramach 3 niżej wymienionych 

projektów: 

 

 

„Program Wsparcia Społecznego”  

 

Projekt ten obejmuje udzielanie wsparcia rzeczowego, finansowego, emocjonalnego oraz 

duchowego dla rodzin oraz osób indywidualnych, którzy są niezamożni, a także zmagają 

się z innymi trudnościami, takimi jak poważna choroba, żałoba itp. 

 

W 2020 roku Fundacja wsparła rodzin oraz indywidualne osoby z województwa 

mazowieckiego (w zasięgu 100 km od Warszawy), przekazując im wsparcie rzeczowe w 

postaci produktów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, masek KN-95, 

sprzętu AGD, mebli, itp. WMO również przekazało wsparcie finansowe na pokrycie 

pilnych podstawowych potrzeb, m.in. na opłatę rachunków za media, zakup leków i 

żywności. W 2020 roku większość wsparcia Fundacji została przekazana samotnym 

matkom i ich dzieciom, oraz osobom starszym. 

 

Główne dystrybucje wsparcia rzeczowego miały miejsce podczas „Spotkań Społeczności”, 

które były organizowane dla uczestników naszego Programu Wsparcia Społecznego. W 

lutym i marcu na każdym spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Obejmowały one dzieci, 

dla których organizowano zajęcia i zabawy edukacyjne. W kwietniu i maju spotkania 

zostały wstrzymane z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. W ciągu tych 

miesięcy nasi beneficjenci otrzymali pomoc finansową, aby pomóc im poradzić sobie w 

tych trudnych okolicznościach. Kontynuowaliśmy również udzielanie wsparcia 

emocjonalnego i duchowego, utrzymując regularne kontakty za pośrednictwem rozmów 

telefonicznych i innych środków komunikacji. 

 

„Spotkania Społeczności” zostały wznowione w czerwcu i odbywały się co miesiąc do 

końca roku. Wszystkie wytyczne związane z pandemią zostały utrzymane i na każdym 

spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób potrzebujących z oddzielnych rodzin. Uczestnicy 

otrzymywali dużo wsparcia materialnego dla siebie i swoich rodzin. Mieli również 

możliwość indywidualnej rozmowy z pracownikami WMO, a także uczestniczenia w 

spotkaniu grupowym związany z wiarą chrześcijańską.  

Przez pozostałe miesiące 2020, kontynuowaliśmy przekazywać wsparcie finansowe 

najbardziej potrzebującym osobom z naszego Programu.  

 

Dzięki naszej współpracy z Amerykańską Szkołą w Warszawie (ASW), w grudniu 

mogliśmy również przekazać naszym beneficjentom znaczną ilość pomocy materialnej na 

Boże Narodzenie i zimę. Klasy z ASW dostarczyły wiele paczek z żywnością, odzieżą, 
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produktami higienicznymi, smakołykami itp. dla 40 rodzin i 12 osób potrzebujących. 

Dostarczyli również prezenty świąteczne dla 39 dzieci i 27 nastolatek z naszego programu.  

 

Około 150 osób otrzymało pomoc przez ten program w 2020 roku.  

 

Projekt „Życiowa Zmiana” 

  

Projekt ten obejmuje wspieranie duchowego, moralnego i etycznego rozwoju osób 

osadzonych w zakładach karnych.  

 

W 2020 roku, w okresie styczeń-marzec, wsparcie to polegało na organizowaniu 

regularnych spotkań dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów oraz dla 

mężczyzn z grupy terapeutycznej „Atlantis” w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka. 

 

Projektowi temu towarzyszy dalsza korespondencja, a także ograniczone wsparcie 

materialne dla osadzonych, którzy nie mają rodzin lub przyjaciół, aby pomóc zaspokoić 

bardzo podstawowe potrzeby osobiste.  

 

W pozostałych miesiącach roku spotkania były zawieszone, ponieważ w związku z 

pandemią Covid-19, zakłady karne nie były wstanie je umożliwić.  

 

Niektóre osoby osadzone nadal utrzymywały z nami kontakt w tym czasie i otrzymywały 

wsparcie poprzez rozmowy telefoniczne i korespondencję. W 2020 roku otrzymaliśmy i 

odpowiedzieliśmy na około 30 listów. 

 

Około 50 osób skorzystało z tego programu w 2020 roku.  

 

 

 

„Jadłodajnia dla Potrzebujących”  

 
W okresie styczeń-marzec 2020 r. w poniedziałki i co drugą środę organizowano regularne 

Jadłodajnie dla najbardziej potrzebujących osób z okolic Piaseczna, w tym dla 

bezdomnych. Matki uczniów American School of Warsaw i The British School of Warsaw 

przygotowały i podały różne domowe zupy + dodatki. 

 

W lutym i marcu zorganizowana została również Akcja „Otwarty Rynek”, gdzie oprócz 
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ciepłego obiadu uczestnicy Jadłodajni otrzymywali także odzież, artykuły gospodarstwa 

domowego, artykuły spożywcze, zabawki itp. Posiłek dostarczony w lutym został 

przygotowany i podany przez uczniów i personelu The British School of Warsaw, a w 

marcu zapewniło go parę wolontariuszy. 

 

Z powodu pandemii ten projekt również musiał zostać wstrzymany na pozostałe miesiące 

roku. 

 

Około 70 osób otrzymało wsparcie w ramach tego projektu w 2020 r.  

 

 

W 2020 roku ok. 270 osób łącznie bezpośrednio otrzymało wsparcie od Fundacji. 

 

 

Pozostałe działania: 

      

  Bank Żywności – dalsza współpraca, skutkująca regularnym przekazywaniem    

  podstawowych produktów żywnościowych wszystkim uczestnikom „Programu  

  Wsparcia Socjalnego”, 

 

  Pomoc rozprowadzana przez innych partnerów -  ok. 5 małych ciężarówek  

  wypełnionych ubraniami, sprzętami gospodarstwa domowego, meblami, itp. 

  rozprowadzanych głównie przez Fundację „Radość”.  

 

 

Danie sposobności do pomocy (czterem głównym grupom):  

 

- Uczniowie; wolontariusze z trzech szkół międzynarodowych w Warszawie, 

- Dorośli i młodzież ze społeczności ekspatriantów w Warszawie, 

- Uczestnicy kościoła „International Christian Fellowship” (ICF),  

- Matki uczniów szkoły ASW oraz TBS.  

 

Instytucje/Organizacje Charytatywne, które otrzymały wsparcie w 2020 roku: 

 

Areszt Śledczy Warszawa – Grochów - oddział dla kobiet, 

Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka - oddział terapeutyczny „Atlantis”, 

Fundacja „Radość”.  
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Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Odpisy uchwał Zarządu. 

n/a 

 

Informacja o uzyskanych przychodach: 

 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019:  PLN 1 108 659,07 

 

II. Darowizny:                                 PLN 354 643,64 

 

III. Darowizny niepieniężne: 

      - Produkty żywnościowe od Banku Żywności:  PLN  23 187,59 

      - Maski KN-95 (4800 szt.):  PLN 74 016,00  

 

IV. Wpływy  z 1% :                       PLN 31 523,00 

V. Przychody związane z balem charytatywnym WMO:    PLN 23 500,00 

VI. Pozostałe przychody:                   PLN 13,00 

 

Razem (II+III+IV+V):            PLN 506 883,23  

 

 

 

Informacja o poniesionych kosztach: 

 

I. Realizacja celów statutowych:   PLN 299 870,83  

II. Administracja (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

amortyzacja, itp.):                                                          PLN 62 067,52 

III. Działalność gospodarcza: n/a 

 

IV. Pozostałe koszty:   PLN 1,54 

 

Razem (I+II+III+IV):                  PLN 361 939,89  
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Dane o wynagrodzeniach:  

 

Liczba osób zatrudnionych: 2 (pełny etat) 

 

 

Nazwisko i imię 

 

        Stanowisko 

 

Okres zatrudnienia 

 

Murphy Kristina 

 Prezes Zarządu   

 Fundacji: od  

 08.04.2020 do   

 31.12.2020, 

 

 Członek Zarządu   

 Fundacji: od   

 05.03.2015  

 do 31.12.2020 

 

od 11.10.2012 do nadal – 

pełny etat 

 

Murphy Linda 

 

 Koordynator   

 Projektów: Od   

 08.04.2020 do   

 31.12.2020  

 

 Asystent      

 Biurowy: Od  

 07.09.2015 do  

 08.04.2020  

 

 

od 07.09.2015 do nadal – 

pełny etat 

 

 

Łączna kwota wynagrodzeń w 2020 r. (z etatu i ze zlecenia, netto):    PLN 99 520,11 

 

Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu:                     

PLN 49 760,05 

w tym: 

- w związku z działalnością statutową:               PLN 39 808,04  

- w związku z obsługą administracyjną:               PLN 9 952,01 
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Wydatki 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 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia z umów o pracę:             PLN 131 575,36 

w tym:  

              - w związku z działalnością statutową:  PLN 105 260,29 

              - w związku z obsługą administracyjną:  PLN 26 315,07  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania pożyczek oraz z podaniem 

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:           n/a  

 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na koniec 31.12.2020, ze wskazaniem 

banku:   

 

Bank Santander, 37 1500 1865 1211 9004 4806 0000      -  216 145,79 PLN 

 

Bank Santander, 19 1500 1865 1211 9005 1341 0000      -  458 104,69 PLN 

 

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  n/a 

 

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 

nabycie:   

 

W 2020 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.  

 

W 2019 r. Fundacja nabyła dwie połączone działki w Józefosławiu o łącznej powierzchni 

1375 m2. Celem fundacji jest wybudować na nich budynku, w którym będzie się mieściła 
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m.in. biuro Fundacji oraz pokoje na konsultacje z podopiecznymi.  Będzie również 

magazyn na otrzymane darowizny, np. żywność i odzież, dla osób w potrzebie. 

 

Na wartość majątku trwałego w dniu 31.12.2020 (PLN 585 237,68) składają się te dwie 

działki o wartości zakupu PLN 575 000,00, koszty operatu szacunkowego oraz umów 

przedwstępnych (PLN 1 995,56), oraz zakupione ogrodzenia na działki (8 242,12 PLN). 

 
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 

Aktywa  

 

Aktywa trwałe   –    PLN 585 237,68 

Aktywa obrotowe  –    PLN 678 657,42 

w tym:  

          - Należności krótkoterminowe                           – PLN 0,00 

          - Inwestycje krótkoterminowe    – PLN  676 292,69 

          - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  – PLN  2 364,73 

 

Suma aktywów   – PLN 1 263 895,10 

 

 

Pasywa 

 

Fundusz własny                                                  – PLN  1 254 602,41 

w tym: 

 - Fundusz statutowy                                             –  PLN 1 000,00 

 - Wynik finansowy netto z lat ubiegłych             – PLN  1 108 659,07 

 - Wynik finansowy netto za rok obrotowy          – PLN  144 943,34 

 

Zobowiązania krótkoterminowe                        – PLN  9 292,69 

Suma pasywów                                                – PLN 1 263 895,10 

 

 

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 
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Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

 

PIT-4R – za rok 2020 kwota zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

wg PIT-4R wynosi 3 798,00 zł.  

CIT 8 – brak zobowiązań podatkowych – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

W 2020 nie była przeprowadzana żadna kontrola.  

 

 

 

 

 

 


