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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica OKOPOWA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-043 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 223348500,

Nr faksu 223348558 E-mail 
caritaspolska@caritas.pl

Strona www www.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01206414300000 6. Numer KRS 0000198645

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ks. dr Marian Subocz Dyrektor TAK

o. dr Andrzej Matusiewicz Zastępca Dyrektora TAK

Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ks. Bp Stefan Regmunt Komisja Nadzorcza TAK

Ks. Bp Jan Zając Komisja Nadzorcza TAK

Ks. Bp Jerzy Mazur Komisja Nadzorcza TAK

CARITAS POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Caritas Polska  jest działalność charytatywna, 
humanitarna w kraju i za granicą, obejmująca także zakres pożytku 
publicznego,  realizowana dla  potrzeb materialnych i duchowych 
człowieka, wypływająca z ewangelicznego przesłania miłości, z 
poszanowaniem godności każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej 
wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Caritas Polska 
prowadzi również formację i edukację swoich pracowników i 
wolontariuszy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej, nieodpłatnej pomocy 
rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz: osób chorych, 
niepełnosprawnych, ubogich, wykluczonych społecznie, bezdomnych, 
poszkodowanych przez klęski żywiołowe i wojny oraz uchodźców. 
2. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się, niepełnosprawnej, 
zagrożonej ubóstwem.  W tym celu Caritas Polska prowadzi specjalne 
programy i projekty, m.in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister 
pełen Uśmiechów, Skrzydła, świetlice dla dzieci, dożywianie w szkołach i 
świetlicach, dofinansowuje wyjazdy wakacyjne.
3. Dofinansowanie funkcjonowania i modernizacji profesjonalnych 
placówek opiekuńczych i wychowawczych: stacji opieki Caritas, ośrodków 
rehabilitacyjnych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, domów pomocy 
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów samotnej matki, 
ośrodków dla osób w podeszłym wieku. 
4. Wspieranie organizacyjne i materialne ośrodków dla bezdomnych: 
kuchni dla ubogich i bezdomnych, noclegowni. Obsługa dystrybucji 
europejskiej pomocy żywnościowej (PEAD) dla ubogiej ludności. 
5. Inicjowanie pomocy dla zagranicy – długofalowej i doraźnej, w tym 
udzielanie pomocy Polonii na Wschodzie.  CP prowadzi projekty 
długofalowe w Afryce, Syrii, Libanie, Gruzji i na Haiti, gdzie buduje ośrodki 
zdrowia , placówki edukacyjne oraz domy mieszkalne. 
6. Działalność szkoleniową i formacyjną, zwłaszcza popularyzowanie idei 
wolontariatu w Polsce poprzez m.in. wspieranie rozwoju Szkolnych Kół 
Caritas, aktywizacji i wolontariatu. Organizowanie konferencji i 
seminariów, publikowanie materiałów szkoleniowych, ulotek.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Caritas Polska po raz kolejny zadaje pytanie: "Ile kosztuje życie?" kontynuując kampanię przekazania 1 
% podatku dochodowego na zakup sprzętu medycznego dla osób obłożnie chorych i starszych. Po raz 
kolejny Caritas Polska zwraca szczególną uwagę na sytuację ludzi przewlekle chorych, zwłaszcza na wsi i 
w małych miejscowościach. Warunki, w których przebywają osoby obłożnie chore, są często skrajnie 
złe. Odleżyny, które są skutkiem długiego leżenia na nieodpowiednich powierzchniach  (leżenia na 
twardych deskach zamiast na odpowiednim łóżku), są niestety częstymi dolegliwościami, które 
towarzyszą trudnej chorobie. Chcemy, by dzięki pomocy Caritas w Polsce, osoby chore, zwłaszcza 
paliatywnie, miały zapewnione godne warunki leczenia i życia.  
Sprzęt medyczny zakupiony w ramach środków z 1 % został przekazany do wypożyczalni sprzętu Caritas 
w całej Polsce. Do 44 diecezjalnych Caritas, prowadzących wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego 
przekazano 955 oznakowanych łóżek rehabilitacyjnych z pilotem. Wraz z łóżkami przekazano również  
zaopatrzenie medyczne min. : koncentratory, odsysacze, pionizatory oraz inne materiały. Na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozostałe materiały  wydatkowano środki w kwocie  2.923.227,75 zł.  
Jednorazową akcją było wsparcie grupy kilkunastu dzieci z ubogich rodzin, dla których zakupiono 
wyprawki szkolne na kwotę 5 000,00 zł.  Caritas Polska wydatkowała środki z 1 % podatku także na 
działania opiekuńczo-lecznicze: wsparła leczenie i rehabilitację 3 osób indywidualnych. Środki w 
wysokości   8 944,26  zł  zostały przeznaczone na refundację leczenia specjalistycznego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

3

44

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Świadczenie nieodpłatnej 
pomocy rzeczowej i 
finansowej na rzecz osób 
chorych, 
niepełnosprawnych, 
ubogich, wykluczonych 
społecznie, bezdomnych, 
poszkodowanych przez 
klęski żywiołowe i wojny. 
Caritas Polska udziela 
pomocy finansowej 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, szczególnie 
żyjącym na marginesie. 
Osobom bezdomnym 
udzielana jest pomoc w 
zakresie dofinansowania 
posiłków w jadłodajniach, 
a także finansowany jest 
zakup podstawowego 
wyposażenia  noclegowni. 
Przekazywano również 
pomoc materialną w tym 
lekarstwa i żywność dla 
ubogich żyjących na 
granicy ubóstwa.

94.91 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc dla 
niepełnosprawnych 
przybierała wymiary 
dofinansowywania nauki 
w szkołach, szkoleniach 
zawodowych oraz 
kursach. Dzięki pomocy 
Caritas Polska osoby 
niepełnosprawne miały 
możliwość skorzystania ze 
staży oraz podjęcia 
zatrudnienia. Przekazano 
również specjalistyczny 
sprzęt komputerowy 
dostosowany do 
możliwości osób 
niepełnosprawnych. 
Realizowano również 
warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych i osób 
z otoczenia. Udzielane 
były konsultacje z 
psychologiem, terapeutą, 
doradcą zawodowym, 
dietetykiem.

94.91 Z

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą

Pomoc dla narodu 
ukraińskiego cierpiącego z 
powodu konfliktu 
zbrojnego. Wysłane były 
transporty z pomocą 
humanitarną zawierającą 
żywność, leki, koce, 
artykuły gospodarstwa 
domowego oraz inne 
niezbędne materiały. 
Wysłano również pomoc 
doraźną dla ofiar powodzi 
na Bałkanach.  Caritas 
Polska odegrała istotną 
rolę w udzielaniu pomocy 
ludności palestyńskiej 
szczególnie kobietom 
poszkodowanym w czasie 
konfliktu w strefie Gazy. 
Pomoc polegała na 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej szczególnie 
młodych kobiet. W kraju 
natomiast Caritas Polska 
wspierała ofiary wichur, 
nawałnic i podstopień 
lokalnych.

94.91 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 22 521 578,57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 937 172,01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 978 806,20 zł

e) Pozostałe przychody 18 605 600,36 zł

0,00 zł

7 771 091,55 zł

0,00 zł

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) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 937 172,01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 771 091,55 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 11 813 315,01 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 084 713,06 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 937 172,01 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 22 400 670,07 zł 2 937 172,01 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 937 172,01 zł 2 937 172,01 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

10 067,97 zł

4 173 869,10 zł

15 279 560,99 zł 0,00 zł

1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyprawki szkolne 2 928 227,75 zł

1 Leczenie i rehabilitacja 8 944,26 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 145 716,70 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

93,0 osób

1.2. 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)

52,5 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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68,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 148 163,31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 148 163,31 zł

2 685 244,12 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

350,00 zł

- inne świadczenia 462 569,19 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

397 723,95 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 397 723,95 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

5 700,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 835,35 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

2,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dzieciństwo to miejsce, 
gdzie mieszka się przez całe 
życie– turnusy edukacyjno-
wypoczynkowe Caritas dla 
dzieci polonijnych i polskich.

kolonie w Polsce dla dzieci 
polonijnych z zagranicy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2 000 000,00 zł

2 Dostarczenie pomocy 
humanitarnej dla 
przesiedleńców 
wewnętrznych w okolicach 
Charkowa na Ukrainie”

zakup i przekazanie do 
dystrybucji pomocy 
humanitarnej na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 695 700,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum Okopowa Sp. zoo Ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 
01-015 Warszawa 

100,00 100,00

1 Fundacja Pro Caritate

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Agencja Rynku Rolnego 1

2 Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych 1

3 Władza Wdrażająca Programy Europejskie 1

4 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 1

3 Udzielanie pomocy w 
zakwaterowaniu i 
przygotowaniu do zimy dla 
osób wewnętrznie 
przesiedlonych z regionów 
objętych konfliktem na 
Ukrainie

wsparcie wewnętrznych 
uchodźców w zachodniej 
Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 250 000,00 zł

4 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych kobiet w 
Autonomii Palestyńskiej

zajęcia edukacyjne dla młodych 
kobiet

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 386 650,00 zł

5 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci z 
terenów wiejskich w Ghanie 
poprzez poprawę dostępu 
do edukacji formalnej, w 
tym zajęcia terapii 
pedagogicznej, organizację 
czasu wolnego i zajęcia 
uświadamiające dla matek 
dzieci

wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci z terenów 
wiejskich w Ghanie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 35 000,00 zł
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ks. Marian Subocz - Dyrektor Data wypełnienia sprawozdania
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