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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 2019-07-09

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. Marcin Iżycki Dyrektor TAK

ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora TAK

ks. Krzysztof Sroka Zastępca Dyrektora TAK

Jarosław Bittel 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. Wiesław Szlachetka Komisja Nadzorcza TAK

ks. bp. Stefan Regmunt 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)

Do celów statutowych |caritas Polska należy działalność charytatywna i 
humanitarna w kraju oraz poza jego granicami. W tym obszarze znajduje 
się również działalność pożytku publicznego. Realizacja celów statutowych 
obejmuje zaspokojenie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, 
wypływające z ewangelickiego przesłania miłości wraz z poszanowaniem 
godności każdej osoby, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, 
narodowość, rasę i przekonania. Caritas Polska prowadzi również formację 
i edukację swoich pracowników i wolontariuszy oraz kampanie społeczne 
uwrażliwiające na pomoc potrzebującym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Caritas Polska realizuje cele statutowe poprzez organizowanie szeroko 
rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, 
promocji zatrudnienia i integracji społeczno-zawodowej, 
systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz 
potrzebujących, w szczególności -  rodziny, dzieci, młodzieży, chorych, 
seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek,, bezrobotnych, ofiar 
przemocy, uzależnionych, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych 
w kraju i za granicą oraz epidemii i konfliktów zbrojnych; świadczenie i 
organizowanie pomocy materialnej dla osób, rodzin, grup społecznych 
oraz środowisk; krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec 
jednostek i grup społecznych; dokształcanie i formację osób duchownych i 
świeckich, w tym pracowników Caritas i wolontariuszy; organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów- wspierających 
osoby i grupy społeczne, w tym bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, 
niepełnosprawnych; analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej 
występowania, opracowywanie programów i środków zaradczych 
zmierzających do jej usuwania; organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych biedą i patologią a także z rodzin 
polonijnych; wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży; organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski 
i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podstawowym celem działalności Caritas Polska jest pomoc osobom potrzebującym materialnego i duchowego wsparcia. 
Caritas Polska realizuje swoje działania statutowe poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz 
osób ubogich, wykluczonych społecznie, bezdomnych. Podejmuje działania mające na celu dofinansowanie posiłków dla 
bezdomnych i wyposażenia jadłodajni i schronisk oraz dofinansowanie na lekarstwa i artykuły codziennej potrzeby dla ubogich. 
Istotnym elementem działalności Caritas Polska jest realizacja programu terapeutycznego wspierającego osoby wychodzące ze 
stanu bezdomności. Udzielona jest pomoc  w postaci konsultacji psychologicznych, spotkań terapeutycznych oraz 
resocjalizacyjnych. 
Caritas Polska wspiera także ofiary konfliktu zbrojnego w Syrii poprzez pomoc żywnościowo – higieniczną, zakwaterowanie. 
Caritas Polska jest twórcą autorskiego programu „Rodzina rodzinie” mającego na celu wsparcie rodzin mieszkających w Syrii w 
Aleppo, a szczególnie dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego i zniszczeń wojennych. Rozpoznając i zaradzając potrzebom tych 
osób Caritas przyczynia się do realizacji pomocy uchodźcom i ubogim potrzebującym wsparcia.
W ramach kampanii przekazywania 1% podatku dochodowego po raz kolejny Caritas Polska w nazwie swej akcji zadaje pytanie: 
„Ile kosztuje życie?” Caritas Polska podejmuje się zbiórki środków na zakup sprzętu medycznego dla osób obłożnie chorych i 
starszych. Zakupiono i przeznaczono do użytku publicznego nierefundowany z innych funduszy sprzęt medyczny dla osób 
chorych i starszych. Ze środków pozyskanych z 1% odpisu od podatku dochodowego oraz środków własnych zostały zakupione 
łóżek sterowane elektrycznie z materacami, koncentratory tlenu, ssaki medycznych oraz specjalistyczne urządzenia 
rehabilitacyjne i hospicyjne. Zakupiony sprzęt został przekazany do 114 wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
Caritas oraz do placówek medycznych i rehabilitacyjnych Caritas.
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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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

23

121

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działalność charytatywną Caritas Polska 
świadczy poprzez udzielanie nieodpłatnej 
pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz 
wykluczonych społecznie, bezdomnych, 
migrantów i uchodźców. Udziela pomocy w 
postaci konsultacji psychologicznych, spotkań 
terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych dla 
bezdomnych i osób wychodzących z 
bezdomności. Wspiera także migrantów i 
uchodźców w kwestii udzielania azylu i 
prowadzenia działań integrujących ich ze 
społeczeństwem polskim. Udziela wsparcia także 
osobom starszym i chorym zakupując sprzęt 
medyczny dla osób obłożnie chorych i starszych. 
Ze środków pozyskanych z 1% odpisu od podatku 
dochodowego oraz środków własnych zostały 
zakupione łóżek sterowane elektrycznie z 
materacami, koncentratory tlenu, ssaki 
medycznych oraz specjalistyczne urządzenia 
rehabilitacyjne i hospicyjne.

94.91.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2
pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Caritas Polska wspiera ofiary konfliktu zbrojnego 
w Syrii poprzez pomoc żywnościowo – 
higieniczną, zakwaterowanie. Jest twórcą 
autorskiego programu „Rodzina rodzinie” 
mającego na celu wsparcie rodzin mieszkających 
w Aleppo, a szczególnie dotkniętych skutkami 
konfliktu zbrojnego i zniszczeń wojennych. 
Wsparcie udzielane jest również w innych 
regionach świata zagrożonych klęskami lub 
konfliktami zbrojnymi. W Irackim Kurdystanie 
udzielana jest pomoc na tworzenie i 
prowadzenie klinik medycznych oraz zakup 
mleka dla głodujących dzieci. Pomocą ze strony 
Caritas Polska objęci są także ubodzy 
zamieszkując teren Autonomii Palestyńskiej

94.91.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Caritas Polska realizując swoje działania 
statutowe podjęła świadczenie nieodpłatnej 
pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób 
ubogich, wykluczonych społecznie, 
bezdomnych.. Zostały podjęte działania mające 
na celu dofinansowanie posiłków dla 
bezdomnych i wyposażenia jadłodajni i schronisk 
oraz dofinansowanie na lekarstwa i artykuły 
codziennej potrzeby dla ubogich. Istotnym 
elementem działalności Caritas Polska była 
realizacja programu terapeutycznego mającego 
na celu wsparcie osób wychodzących ze stanu 
bezdomności. Udzielono pomocy w postaci 
konsultacji psychologicznych, spotkań 
terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych.

94.91.Z 0,00 zł
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1 557 964,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 23 582 668,93 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 103 616 949,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 557 964,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 212 721,88 zł

e) pozostałe przychody 101 846 262,44 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 78 476 315,39 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 557 964,80 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

23 582 668,93 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 102 883 118,38 zł 0,00 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

1 557 964,80 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

228 683,92 zł

6 395 203,53 zł

94 701 266,13 zł 0,00 zł

1 Ze środków pozyskanych z 1% odpisu od podatku dochodowego zostały zakupione łóżek 
sterowane elektrycznie z materacami, koncentratory tlenu, ssaki medycznych oraz specjalistyczne 
urządzenia rehabilitacyjne i hospicyjne. Zakupiony sprzęt został przekazany do wypożyczalni 
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Caritas oraz do placówek medycznych i rehabilitacyjnych 
Caritas.

1 557 964,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

67 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

62,38 etatów

51 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 231 365,52 zł

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

4 231 365,52 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 501,70 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 230,44 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 991 577,24 zł

3 839 757,96 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

151 819,28 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 239 788,28 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 231 365,52 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

9 643,92 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 000,00 zł

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

1 Utworzenie centrum 
wsparcia rodzony jako 
modelu integracji osób 
przesiedlonych i społeczności 
przyjmujących na Ukrainie

Adaptacja i wyposażenie 
siedmiu centrów wsparcia 
rodziny, pomoc psychologiczno-
społeczna dla rodzin w 7 CWR, 
wsparcie społeczne metodą 
case management w 3 CWR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 343 152,20 zł

2 Program Operacyjny Pomocy 
Żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych

Ministerstwo Finansów
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

6 030 023,52 zł

3 Pomoc humanitarna oraz 
aktywizacja do integracji 
uchodźców i migrantów

Pomoc humanitarna oraz 
aktywizacja do integracji 
uchodźców i migrantów na 
wyspie Lesbos i Samos w Grecji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1 026 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Funkcjonowanie czterech 
gabinetów medyczno-
socjalnych na wschodniej 
Ukrainie

Adaptacja i doposażenie 
gabinetów medyczno-
socjalnych, realizacja usług 
medycznych w gabinetach 
medyczno-socjalnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 500 000,00 zł

5 Zapewnienie podstawowej i 
ginekologicznej opieki 
zdrowotnej w prowincjach 
Erbil i Dohuk

Wsparcie funkcjonowania 
dwóch klinik stacjonarnych i 
jednej kliniki mobilnej w 
zakresie podstawowej i 
ginekologicznej opieki 
medycznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 500 000,00 zł

6 Utworzenie i 
funkcjonowanie dziesięciu 
świetlic integracyjnych dla 
dzieci na Białorusi

Adaptacja i wyposażenie 
dziesięciu świetlic 
integracyjnych dla dzieci

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 822 811,00 zł

7 Wsparcie integracji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych w 
regionie Betlejem

Wsparcie tworzenia mikro-
przedsiębiorstw prowadzonych 
przez osoby niepełnosprawne, 
subsydiowane zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych w 
firmach i organizacjach, 
edukacja rodziców w obszarze 
rehabilitacji, integracyjna 
edukacja muzyczna.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 967 328,48 zł

8 Wsparcie uchodźców 
syryjskich i najuboższych 
Jordańczyków w zakresie 
schronienia

Pomoc finansowa dla 
gospodarstw domowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2 250 000,00 zł

9 System wsparcia 
cudzoziemców 
przebywających na terenie 
woj. warmińsko-mazurskiego 
w obszarze adaptacji i 
integracji społecznej.

Podniesienie standardów usług 
integracyjnych na rzecz 
obywateli państw trzecich w 
woj. warmińsko-mazurskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji
Fundusz Azylu Migracji i Integracji.

452 864,00 zł

10 Wsparcie integracji 
cudzoziemców na Mazowszu

Zwiększenie dostępu obywateli 
państw trzecich do istniejących 
lokalnych zasobów i usług 
przydatnych w procesie 
integracji oraz poprawa 
komunikacji pomiędzy 
podmiotami działającymi na 
rzecz integracji migrantów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji
undusz Azylu Migracji i Integracji.

268 522,72 zł

11 Kolonie dla dzieci 
polonijnych z Ukrainy, 
Białorusi, Litwy oraz 
Mołdawi

Kolonie dla dzieci polonijnych z 
Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz 
Mołdawi

Kancelaria Senatu 2 050 000,00 zł

12 Wielkopolska wspólna 
sprawa

Kompleksowe podwyższenie 
standardu usług integracyjnych 
dla obywateli państw trzecich w 
woj. wielkopolskim

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji
Fundusz Azylu Migracji i Integracji.

211 973,47 zł

13 Akademia Liderstwa 
Seniorów- aktywizacja osób 
60+

Aktywizacja osób 60+ warsztaty 
i szkolenia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

199 225,00 zł
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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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

14 Kompleksowy system 
wsparcia w zakresie 
adaptacji i integracji ze 
społeczeństwem obywateli 
państw trzecich 
przebywających na terenie 
woj. zachodniopomorskiego.

Zapewnienie kompleksowych 
usług integracyjnych dla 
obywateli państw trzecich w 
woj. zachodniopomorskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji
Fundusz Azylu Migracji i Integracji.

195 549,50 zł

15 Dystrybucja odzieży dla 
potrzebujących 
mieszkańców w czterech 
prowincjach Syrii.

Poprawa jakości życia 
mieszkańców Syrii poprzez 
zakup ciepłej odzieży.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 1 898 400,00 zł

16 Kompleksowa pomoc 
najbardziej potrzebującym 
rodzinom w Aleppo.

Poprawa jakości życia 
mieszkańców Aleppo poprzez 
zakup odzieży, zestawów 
pielęgnacyjnych dla dzieci oraz 
oleju opałowego.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 710 830,00 zł

17 Bezpośrednia pomoc 
materialna i psychologiczna 
dla ludności zamieszkującej 
w strefie rozgraniczenia w 
obwodzie Donieckim i 
Ługańskim na terenach 
kontrolowanych przez rząd 
Ukrainy.

Poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez zakup art. 
higienicznych i żywnościowych 
oraz pomoc psychologiczna.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2 485 400,00 zł

18 Wolontariusz 2018. 
Warsztaty edukacyjno-
szkoleniowe dla aktywnych 
wolontariuszy Caritas.

Edukacja wolontariuszy PZC. 
Wsparcie dla wolontariuszy 
poprzez głebsze zanurzenie się 
w idee wolontariatu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

63 100,00 zł

19 Konsultacje+ Wsparcie przeprowadzenia 
pogłębionych konsultacji 
społecznych dot. krajowego 
aktu prawnego: projektu 
ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Europejski Fundusz Społeczny 119 255,97 zł

20 Nowy Dom Polska Zapewnienie wsparcia 
preintegracyjnego 
cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy 
oraz kompleksowej pomocy 
migrantom i uchodźcom.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Fundusz Azylu Migracji 
i Integracji, Caritas Polska.

317 682,31 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ks. dr Marcin Iżycki Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum Okopowa Sp. z o.o. 145854221          
 

01-015 Warszawa, Skwer ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego 9

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów- Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 1

2 Ministerstwo Finansów- Departament Audytu Środków Publicznych 1

3 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 1

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2019-07-09
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