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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

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

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

Marcin Iżycki Dyrektor TAK

Jarosław Bittel Zastępca Dyrektora TAK

Ireneusz Krause Sekretarz 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 Przewodniczący Komisji 
Nadzorczej

TAK

ks. bp. Stefan Regmunt Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

ks. bp. Jerzy Mazur Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK
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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

Dyrektor Caritas Polska, na mocy „Statutu Caritas Polska”, realizował swoje działania w 2019 r. współpracując z Caritas 
diecezjalnymi (CD) oraz innymi instytucjami charytatywnymi, organami administracji publicznej oraz instytucjami 
zagranicznymi.
I. Krajowe akcje ogólnopolskie koordynowane przez Caritas Polska
1. Światowy Dzień Chorego. Caritas Polska zaangażowała się w XXVI Światowy Dzień Chorego przygotowując modlitwę i obrazki 
dla chorych, które rozesłano do Caritas diecezjalnych.
2. 1% podatku dochodowego. Caritas Polska zachęcała – poprzez komunikaty do mediów i specjalnie przygotowaną grafikę – do 
przekazywania 1% podatku dochodowego na sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny. Caritas Polska planuje uspójnienie kampanii 
1% poprzez integrację celów CD.
3. Jałmużna wielkopostna. Jest to akcja ekumeniczna organizowana cyklicznie wraz z Diakonią i Eleos. Pod hasłem "Dar Juniora 
dla Seniora" do skarbonek zbierane są drobne datki od dzieci.  Zebrane środki zostały przekazane na zaspokojenie potrzeb 
seniorów w postaci pomocy żywnościowej, zaopatrzenia w leki i odzież. Caritas Polska przekazała Caritas diecezjalnym plakaty 
oraz skarbonki do dystrybucji w szkołach i parafiach.
4. Święto patronalne Caritas – koncert charytatywny. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia 2019 r., odbył się koncert 
charytatywny. Cała zebrana kwota została przeznaczona na pomoc mieszkańcom Wenezueli, która przeżywa kryzys 
humanitarny. Podczas koncertu dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki, wręczył dwa specjalne wyróżnienia „Ubi Caritas”. 
Pierwsze trafiło do polskiego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w uznaniu dla ich wielkiego dzieła miłosierdzia w Rwandzie. 
Drugie wyróżnienie otrzymał Pedro Soares dos Santos z Portugalii, prezes zarządu Grupy Jerónimo Martins, który połączył 
biznes z działalnością charytatywną.
5. Tak. Pomagam! To dwie zbiórki organizowane każdego roku wiosną i w okresie zimowym koordynowane przez Caritas Polska. 
W ramach akcji w 2019 r. udało się zebrać wiosną 524 tony żywności natomiast w akcji zimowej – 635 tony żywności, czyli 
łącznie 1159 ton żywności dla ok 100 tys. osób. W akcję zaangażowanych było ponad 20 tys. wolontariuszy. Wzięło w nich 
udział 2,8 tys. sklepów. 
6. Pielgrzymka do Niepokalanowa. „Kto uratuje świat, jeśli nie ja?”. Pod takim hasłem odbyła się 18 maja 2019 roku 
ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy, pracowników i podopiecznych Caritas do Niepokalanowa. W pielgrzymce udział 
wzięło prawie 3000 osób, a kuchnia wydała ok. 650 l pysznej zupy i ponad 4500 słodkich wypieków. Były kiermasze, zabawy i 
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koncerty. Wiele emocji wzbudził finał gry terenowej, której zwycięzcy w nagrodę otrzymali sfinansowanie projektu 
dobroczynnego o wartości 1000 zł. Podczas pielgrzymki zaprezentowano na stoiskach działalność Caritas – m.in. dorobek 
artystyczny osób niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ.
7. Sprawa dla Reportera. Caritas Polska współpracuje z redakcją programu TVP „Sprawa dla reportera” realizując zbiórki 
środków na rzecz bohaterów programu potrzebujących wsparcia. W ramach programu Caritas Polska w partnerstwie z Caritas 
diecezjalnymi prowadzi kilkadziesiąt sprawy, w tym aktywne zbiórki, na które można dokonać wpłat poprzez wysłanie SMS-a z 
odpowiednim hasłem. 
8. „Skazani. Dotknij otwartych ran kościoła umęczonej wojną Syrii” – cykl spotkań w całej Polsce. Caritas Polska przeprowadziła 
cykl spotkań z lokalnymi społecznościami w całej Polsce. Głównym celem było przedstawienie dramatycznej sytuacji 
Syryjczyków, którzy doświadczyli grozy wojny, a teraz zmagają się z tym, co wojna po sobie zostawiła. Uczestnicy spotkań mogli 
poznać kulturę Syrii, wysłuchać świadectw osób, które były w Syrii, m.in. rodowitych Syryjczyków, obejrzeć wstrząsające filmy, a 
także eksponaty przywiezione z Aleppo. Akcja wsparła program „Rodzina Rodzinie”, który jest jednym z największych 
prowadzonych przez Caritas Polska.
9. Życie w ruinach. Wystawa Caritas Polska “Aleppo2019 – Warszawa1944”. Dwie rzeczywistości zrujnowanych wojną miast – 
Warszawy i Aleppo – połączyła Caritas Polska w specjalnej wystawie. Odważne zestawienie fotografii ma na celu uwrażliwienie 
na obecny dramat mieszkańców Syrii. Wystawę można oglądać od 1 sierpnia w symbolicznych miejscach Warszawy. 
Inauguracja odbyła się 1 sierpnia w Bazylice św. Krzyża.
10. Światowy Dzień Ubogich. W roku 2019 obchodzony był po raz trzeci i przypadł na dzień 17 listopada. Swoistym 
przygotowaniem do tego dnia była – zorganizowana przez Caritas Polska wraz Caritas diecezjalnymi – XIV Ogólnopolska 
Pielgrzymka Osób Bezdomnych. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka” i 
dotarła na Jasną Górę 9 listopada. Dzięki fundacji Orlen, która zaangażowała się we wsparcie pielgrzymki, udało się zapewnić 
uczestnikom bardzo dobry posiłek i upominki.
11. Gala Ubi Caritas. Caritas Polska co roku, wraz z partnerami ekumenicznymi, organizuje Galę Ubi Caritas. 18 Gala przyznania 
nagród Ubi Caritas miała miejsce 28 września 2019 roku w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, przy 
placu Małachowskiego 1. Zgromadziła ona osoby nominowane do nagród przez diecezjalne Caritas, organizacje ekumeniczne, a 
także zaproszonych gości. Wśród nich była specjalna delegacja z Syrii – naoczni świadkowie wieloletniego konfliktu.  
Uroczystość jest sposobem na podziękowanie i uhonorowanie tych, którzy pośród wielu wyzwań współczesnego świata, dzień 
po dniu poświęcają swój czas i oddają cząstkę siebie dla drugiego człowieka –  wolontariuszy, osób fizycznych, firm i instytucji, 
które wspierają działania Caritas. W roku 2019 nagrodzie Ubi Caritas nadana została ranga poprzez wręczenie nagród w 
koncercie charytatywnym transmitowanym na żywo.
12. Forum Ekonomiczne w Krynicy. Caritas Polska, jako pierwsza organizacja pozarządowa w historii Forum Ekonomicznego w 
Krynicy, została zaproszona do poprowadzenia paneli dyskusyjnych. Tematom, które poruszono na Forum poświęcone zostały 3
 debaty:
• „Pokonywanie barier w integracji gospodarczej z krajami po konfliktach” 
• „Laudato Si’ – pochwała społecznej innowacyjności szansą dla biznesu?” 
• „Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości”. 
Z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji i specjalistami rozmawialiśmy o społecznej odpowiedzialności biznesu, o 
zaangażowaniu firm w projekty pomocowe oraz o konieczności wdrażania działań proekologicznych.
13. Polska Pomaga. Kampania „Polska pomaga” to cykl programów emitowanych w 4 kolejne niedziele Adwentu na 
ogólnopolskich i regionalnych antenach TVP, ukazujący różnorodność działań pomocowych Caritas i zachęcający do niesienia 
pomocy potrzebującym – szczególnie dzieciom, chorym, seniorom i osobom bezdomnym. W 2019 r. na antenach TVP programy 
emitowano z 4 ośrodków centralnych:  Sanoka, Piekoszowa, Milanowa i Olsztyna. Symbolem kampanii Polska Pomaga jest 
świeca dystrybuowana w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
14. Świeca Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom). Caritas Polska opracowała wspólny wzór świecy dla wszystkich diecezji w 
Polsce. Opracowała także nową strategię kampanii reklamowej projektu, której efektem był wzrost rozprowadzonej liczby 
świec.
15. Wigilia Caritas. W grudniu Caritas po raz kolejny zorganizowała spotkania wigilijne dla swoich podopiecznych. W dniach 23-
24 grudnia w 28 miastach Polski, przy stole nakrytym białym obrusem spotkali się podopieczni Caritas samotni, bezdomni, 
ubodzy i starsi – w sumie ponad 10 620 osób. W przygotowanie potraw i organizację spotkań zaangażowanych było ok. 2000 
wolontariuszy, a także lokalni restauratorzy. Akcję wspiera ogólnopolska sieć hal handlowych Selgros Cash&Carry.
Wiele inicjatyw pomocowych realizują Caritas diecezjalne we własnym zakresie, o których informacje zbiera każdego roku 
Caritas Polska. W diecezjach odbywają się m.in.: Podaruj Kroplę Miłości, Pola Nadziei, Chlebki miłości, paschaliki wielkanocne, a 
także przedsięwzięcia takie, jak Okna Życia (do końca ubiegłego roku pod auspicjami Caritas było ich już 61, w których 
uratowano ponad 100 dzieci). Wszystkie informacje o działaniach ogólnopolskich i za granicą promowane są m.in. poprzez 
kwartalnik „Caritas”, który jest naszą wizytówką. Kwartalnik z każdym rokiem staje się coraz  bogatszy i zyskuje ładniejszą szatę 
graficzną. Działalność Caritas Polska i Caritas diecezjalnych prezentują także liczne foldery, ulotki i wydawnictwa okazjonalne.
16. Publikacje Caritas Polska wydane w roku 2019
1. Kwartalnik Caritas nr 1/2019 (wyd. marzec 2019)
2. Kwartalnik Caritas nr 2/2019 (wyd. czerwiec 2019)
3. Kwartalnik Caritas nr 3/2019 (wyd.  wrzesień 2019)
4. Kwartalnik Caritas nr 4/2019 (wyd. grudzień 2019)
5. Informator Środowiskowy Dom Samopomocy (wyd. styczeń 2019)
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6. Informator Zakład Aktywności Zawodowej (wyd. maj 2019)
7. Raport działań Caritas w Polsce i na świecie za rok 2017-2018 wersja ANG (wyd. luty 2019)
8. Raport działań Caritas w Polsce i na świecie za lata 2017-2019 (wyd. wrzesień 2019)
9. Biuletyn Uratuje Cię (wyd. kwiecień 2019)
10. Biuletyn Uratuje Cię (wyd. grudzień 2019)
11. Broszura na dzień Migranta i Uchodźcy (wyd. wrzesień 2019)
12. Album – informacja o działaniu świetlic na Białorusi (wyd. grudzień 2019)
13. Książka „Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych” (wyd. grudzień 2019)
14. Newslettery Rodzina Rodzinie (cykliczne)
15. Kalendarz książkowy na rok 2020 (wyd. listopad 2019)
16. Materiały liturgiczno-homiletyczne na Tydzień Miłosierdzia (wyd. kwiecień 2019)
Publikacje Laudato Si w 2019 r.:
Inserty o tematyce ekologicznej w mediach katolickich:
1. Przewodnik Katolicki, 6 października, "Ekologia integralna. Z troski o wspólny dom".
2. Gość Niedzielny, 17 listopada, "Razem w trosce o wspólny dom".
3. Tygodnik Niedziela, 24 listopada, "Ekologia integralna: wołanie ziemi i krzyk biednych".
Artykuły, tzw. "zielone strony", w mediach katolickich:
1. Przewodnik Katolicki, 3 listopada, "Nowa Droga"
2. Tygodnik Niedziela, 1 grudnia, "Smog. Wspólna sprawa"
3. Tygodnik Niedziela, 15 grudnia, "Śmieci. Nie palę!"
4. Tygodnik Niedziela, 22 grudnia, "Sposób na ekoświęta"
II Współpraca z Caritas Internationalis i Caritas Europa.
Prowadzono współpracę z konfederacją Caritas Internationalis i Caritas Europa w ramach działań pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, a także wspólnych projektów, akcji, działań rzeczniczych, edukacyjnych i wsparcia instytucjonalnego dla innych 
Caritas narodowych.
Caritas Polska, po uregulowaniu zaległości związanych z opłatą składek członkowskich w Caritas Europa i Caritas Internationalis 
wzięła udział w wyborach Sekretarza Generalnego Caritas Internationalis w maju 2019 roku w Rzymie. 
W tym samym czasie w Rzymie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Caritas Europa kwitujące kadencję Sekretarza Generalnego 
Caritas Europa Jorge Nuno Mayera i przyjmujące nowe kierunki działania CE pod kierunkiem Marii Nyman – nowej Sekretarz 
Generalnej Caritas Europa.
Od września 2019 r. w Caritas Europa jest zatrudniona jako Institutional Development Officer Pani Agnieszka Zarzyńska z Caritas 
Polska. Odpowiada ona za rozwój działalności wolontarystycznej w ramach sieci Caritas Europa. 
III Działalność na rzecz potrzebujących w Polsce
Pomoc żywnościowa najuboższym
1. Pomoc Żywnościowa najuboższym w ramach unijnego programu FEAD. 26 Caritas diecezjalnych rozdysponowało żywność dla 
293 214 osób za pośrednictwem ok. 750 placówek w całym kraju.
2. Spiżarniani Caritas. W ramach programu wraz z 35 Caritas diecezjalnymi oraz organizacjami współpracującymi  odbierano 5 
000 tys. ton żywności z 900 sklepów  i przekazano ją ok. 40 tys. osób potrzebujących. Udało się zwiększyć skalę odbioru 
żywności, rozbudowano system, zwiększono flotę samochodów dostawczych (chłodni) w diecezjach.
3. Na codzienne zakupy. W ramach programu przekazano do Caritas diecezjalnych karty przedpłacone do sklepów Biedronka 
dla 7 tys. seniorów o wartości 1 500 zł każda. 
4. Senior Caritas. Jest to program aktywizacji osób starszych. W drodze konkursu wyłoniono i zrealizowano 50 projektów w 
diecezjalnych Caritas dla 4 tys. seniorów przy wsparciu ok. 1 600 wolontariuszy.
Caritas dla bezdomnych, bezrobotnych i potrzebujących wsparcia
1. Program „Damy radę” . Kontynuacja i rozwój realizowanego od 2013 r programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień, 
adresowanego do młodych ludzi. W 2019 r. program został rozbudowany o pomoc rzeczową, socjalną oraz 
psychoterapeutyczną dla osób kończących  terapie zamknięte i pozbawionych możliwości szybkiego zagospodarowania się oraz 
osiągnięcia stabilizacji życiowej, sprzyjającej skuteczności przebytej terapii. Zastosowane zostały mechanizmy motywacyjne, 
sprzyjające szybkiemu usamodzielnianiu się, rozpoczynaniu pracy i zamieszkania we właściwych środowiskach.
2. Projekt „2 Kroki” realizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej od 2017 r. i finansowany przez Caritas Polska. Adresowany jest 
do osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach i ich rodzin, oparty na kompleksowej pomocy więźniom i wychodzącym na 
wolność, odbudowujący więzi rodzinne, mający charakter prewencyjny przed powrotem do przestępczości i przed 
bezdomnością. Projekt otrzymał honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
1. Szkolenie dla kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Caritas Polska zorganizowała 2-dniowe szkolenie w Centrum 
Okopowa w Warszawie w dn. 6-7 listopada pt. "Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej – prawo i praktyka". Poruszono 
tematy: 
• Organizacja działalności WTZ, 
• Instrumenty i procedury funkcjonowania WTZ po nowelizacji  przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
• Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu, 
• Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO, 
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• Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej; 
• Psychospołeczne następstwa niepełnosprawności. Wsparcie osób z niepełnosprawnością przez ośrodki Caritas w Polsce; 
• Jak się nie wypalić pracując w WTZ?; 
• Dobre praktyki, wymiana doświadczeń.
2. Kiermasze świąteczne. Odbywają się w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Prezentowane są na nich rękodzieła 
podopiecznych WTZ Caritas w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Ministerstwie Finansów oraz Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.
• PWPW:
- II kiermasz Wielkanocny - 5 IV 2019
- II kiermasz Bożonarodzeniowy - 11 XII 2019
• MF:
- II kiermasz Wielkanocny – 8 IV 2019
- II kiermasz Bożonarodzeniowy - 6 XII 2019
• KPRM:
- I kiermasz Bożonarodzeniowy - 10 XII 2019

Pomoc chorym
1. Serwis uratujecie.pl. W 2019 r. rozpoczął działanie serwis crowdfundingowy uratujecie.pl, który zastąpił wcześniejszy serwis 
pomagam.caritas.pl. Serwis zakłada integrację społeczności wokół osoby potrzebującej pomocy i zataczanie coraz większych 
kręgów dobra. W serwisie przeprowadzono 29 zbiórek dla indywidualnych potrzebujących. Zorganizowano zbiórkę do skarbon 
w warszawskich hipermarketach sieci Carrefour oraz wydano kartę płatniczą we współpracy z Bankiem Pocztowym i 
Mastercard. Zebrano łącznie ok 1 130 000 złotych. 
2. Misja Uratuję Cię – wyjątkowe wsparcie dla serwisu uratujecie.pl udzielone przez polskich sportowców. Pod hasłem Misja 
Uratuję Cię wystartowali oni w Rajdzie Maroko, który jest jednym z najtrudniejszych rajdów pustynnych. Ponadto nasi 
sportowcy postanowili powtórzyć sukces i z hasłem Misja Uratuję Cię rozpoczęli przygotowania do Eco Africa Race, który odbył 
się w styczniu 2020 roku, a który zyskał ogromne wsparcie mediów i gwiazd – takich jak Marcelina Zawadzka.
3. Skarbonki w sklepach Carrefour. W warszawskiej sieci hipermarketów Carrefour zainstalowano przy kasach 100 skarbonek, 
do których klienci mogli wrzucać darowizny. Wszystkie darowizny złożone w skarbonach są przeznaczone na pomoc 
podopiecznym serwisu Uratuję Cię.
4. Karta płatnicza. W ramach współpracy Bank Pocztowy – Mastercard – Caritas Polska wydana została specjalna karta 
płatnicza. Za transakcje bezgotówkowe (także internetowe) dokonywane tą kartą u ponad 70 partnerów programu właściciel 
karty otrzymuje punkty, które następnie są wymieniane na pieniądze i przelewane na konto Caritas Polska, by pomagać 
potrzebującym z serwisu Uratuję Cię. 
Pomoc dzieciom i rodzinom
1. Program "Skrzydła" - kontynuowano wsparcie edukacyjne 2018/2019 dla 350 dzieci w ramach programu "Skrzydła" oraz dla 
118 utalentowanych dzieci w podprogramie "Dwa Talenty". We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się nowa edycji programu - rok 
szkolny 2019/2020. Wsparcie otrzymało 245 dzieci w ramach programu "Skrzydła" oraz 159 w ramach podprogramu "Dwa 
Talenty".
2. Kampania "Tornister pełen uśmiechów" – finał kampanii odbył się w miejscowości Giedlarowa w Archidiecezji Przemyskiej w 
sierpniu 2019 r.
3. Wakacyjna Akcja Caritas. W ramach kampanii z wypoczynku wakacyjnego w 2019 roku skorzystało ok. 25 000 dzieci, z czego 
1800 to dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi, Ukrainy, Litwy i  Gruzja.
Działalność formacyjno-edukacyjna
1. „Czas na młodzież 2019”. 18 czerwca 2019 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska rozpoczęto realizację 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Czas na młodzież 2019”. Program jest skierowany do 
1000 wolontariuszy na terenie Warszawy oraz sześciu Caritas diecezjalnych. Planowany czas zakończenia wsparcia 31 maja 
2021.
2. Ekologia integralna - Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”
Działania projektowe realizowane są od grudnia 2018 r. (inauguracja podczas COP24 w Katowicach), w 2019 r. w 5 diecezjach: 
koszalińsko-kołobrzeska, zielonogórsko-gorzowska, przemyska, rzeszowska, sosnowiecka. Budżet projektu: 7 338 160 zł. 
Beneficjenci – wspólnoty lokalne Caritas w Polsce.  Cel główny projektu: Podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ – w trosce o 
wspólny dom. Główne zadania projektu: 1. Ogólnopolska kampania cross-mediowa promująca Społeczną Naukę Kościoła 
Katolickiego w zakresie ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych. 2. Stworzenie dla projektu zaplecza 
eksperckiego z dziedziny ekologii integralnej. 3. Aktywizacja wspólnot Caritas Laudato Si’ – szkolenia i doradztwo; konkursy 
grantowe dla Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Zespołów Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas oraz społeczności 
skupionych wokół nich. 
3. „Obserwatorium Caritas”. To jednostka, która w 2019 r. prowadzi systematyczną diagnozę zjawisk społecznych w Polsce w 
oparciu o badania własne oraz analizę Desk Research, systematycznie gromadzi dane statystyczne w obszarze działalności 
Caritas Polska oraz ośrodków diecezjalnych Caritas w Polsce. Wyniki badań i rekomendacje działań w odniesieniu do 
podejmowanych problemów badawczych są prezentowane na forum publikacji naukowych wydawanych przez Caritas Polska 
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oraz w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez inne instytucje publiczne. „Obserwatorium Caritas” włącza się w 
ten sposób w kształtowanie opinii publicznej oraz prowadzi szeroko rozumianą edukację społeczną. 
Caritas dla migrantów i uchodźców 
1. Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich 
przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” – w 2019 r. prowadzono Centrum Pomocy Migrantom i 
Uchodźcom w Szczecinie, w którym realizowano wielowymiarowe wsparcie dla migrantów i uchodźców, wsparcie w m.in w 
zakresie socjalno-bytowym, porad psychologicznych i prawnych, doradztwa zawodowego, świetlicy dla dzieci.
2. Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze 
adaptacji i integracji społecznej” – w utworzonym Punkcie informacyjno-doradczym dla migrantów ofertowano doradztwo 
prawne, zawodowe, psychologicznego oraz wsparcie socjalno-bytowego. Organizowano szkolenia dla kadry urzędniczej oraz 
nauczycieli pracujących z cudzoziemcami. 
3. Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” – prowadzono pomoc dla migrantów z woj. mazowieckiego w 
postaci doradztwa integracyjnego i wsparcia socjalno-bytowego. 
4. Projekt „Wielkopolska Wspólna Sprawa” skierowany do migrantów z woj. wielkopolskiego. W Centrum Pomocy Migrantom 
w Kaliszu zapewniano  doradztwo prawne, zawodowe, psychologiczne oraz socjalno-bytowe dla migrantów. 
IV. Pomoc humanitarna i rozwojowa udzielona za granicami kraju
A. Europa
1. Albania. Projekt pozwolił na zapewnienie doraźnego wsparcia dla rodzin poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi, które 
miało miejsce we wrześniu 2019 r.
2. Białoruś. Caritas Polska po raz kolejny wsparła Łahiszyński Dom Miłosierdzia finansując zakup żywności dla jego 
podopiecznych: osób starszych i przewlekle chorych. 
W roku 2019 Caritas Polska kontynuowała także projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. 
„Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi”. Świetlice powstały przy parafialnych ośrodkach 
Caritas w miejscowościach: Mińsk, Raków, Brasław, Głębokie, Witebsk, Brzozówka, Smorgonie i Roś w obwodzie grodzieńskim, 
witebskim oraz mińsko-mohylewskim i umożliwiły integrację dzieci z pełnych rodzin, dzieci bez opieki rodzicielskiej i 
niepełnosprawnych.
3. Bośnia i Hercegowina. Wsparcie dotyczyło dwóch sektorów: edukacji i migrantów. Odbudowano dom dziecka w Wiosce 
Matki w Medjugorje, która zapewnia dzieciom i młodzieży fachową i zorganizowaną pomoc opiekuńczo-wychowawczą oraz 
troskę, dzięki której dzieci mogą się w pełni rozwijać. Ponadto, w ramach mechanizmu szybkiego reagowania Caritas Europa, 
przekazano środki na pomoc migrantom w Usivie, Tuzlie i Biraku. Wsparcie polega na zaspokajaniu najbardziej podstawowych 
potrzeb napływającej ludności, w tym utworzeniu pralni w ośrodkach dla migrantów.
4. Francja. W odpowiedzi na apel o wsparcie odbudowy Katedry Notre-Dame w Paryżu, Caritas Polska na prośbę Konferencji 
Episkopatu Polski zorganizowała publiczna zbiórkę, zebrane fundusze zostały następnie przekazane - za pośrednictwem Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji - Fundacji Notre-Dame odpowiedzialnej za odbudowę katedry.
5. Litwa. W ramach projektu dofinansowano zakup wyposażenia Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce - jednej z 
najuboższych i jednocześnie, najbardziej polskich, dzielnic Wilna. Ze środków Caritas Polska wyposażona została jadalnia i 
pomieszczenie pomocnicze.
6. Ukraina. W ramach projektów rozwojowych prowadzonych na Ukrainie dofinansowano projekt realizowany we współpracy z 
Caritas-Spes-Odessa polegający na utworzeniu "Centrum Miłosierdzia”, które będzie służyło najbardziej potrzebującym 
dzieciom z Diecezji Odesko-Symferopolskiej. 
Zakupiono kocioł grzewczy dla dziecięcego centrum „Arka” w wiosce Pionerskie w pobliżu Mariupola. 
W ramach projektów edukacyjnych wsparciem objęto działalność świetlicy środowiskowej w Żytomierzu i przedszkola dla dzieci 
z rodzin niepełnych w Lubarze. 
Caritas Polska sfinansowała również letni wypoczynek dzieci przesiedleńców ze wschodu Ukrainy w Polsce. 
Ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontynuowano 3-letni projekt rozwojowy pt. „Utworzenie centrum wsparcia 
rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie” realizowany w sześciu 
miejscowościach: Charków, Zaporoże, Kamieńskie, Kołomyja, Drohobycz, Iwano-Frankiwsk.
B. Azja
1. Bangladesz. Pomoc dzieciom w nauce. Projekt przewidywał długoterminową pomoc uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagali wsparcia w zakupie przyborów szkolnych 
i podręczników, dofinansowania dojazdów do szkoły oraz pokrycia niezbędnych opłat szkolnych. Celem projektu było 
zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów, którzy często zmuszeni są rezygnować ze szkoły na rzecz podjęcia pracy. 

2. Indie. Wsparcie edukacyjne dla uczniów klasy 10 podczas przerwy wakacyjnej w postaci inicjatywy darmowego kursu dla 
uczniów 10. klasy, aby zapewnić dobre zajęcie edukacyjne podczas wakacji. Zajęcia były przeznaczone zwłaszcza dla ubogich 
uczniów z dyskryminowanych grup, w tym Dalitów, mniejszości chrześcijańskiej i Adivasi. Projekt wsparł młodzież z ubogich 
rodzin, łącznie 80 osób.
3. Indonezja.  Akcja pomocowa dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na wyspie Lombok. Projekt zakładał wsparcie 
mieszkańców wyspy Lombok, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Indonezję 29 lipca i 5 sierpnia 2018. W 
ramach pomocy organizowano transport z pomocą w postaci żywności, lekarstw, artykułów higienicznych, namiotów, materacy 
i latarek. Trzęsienie ziemi o sile 6,4 i 7 stopni w skali Richtera wyrządziło olbrzymie szkody, zginęło ponad 550 osób, a tysiące 
odniosło obrażenia i straciło dach nad głową.
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4. Indonezja. Pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi i tsunami na wyspie Lombok poprzez zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb ofiar trzęsienia ziemi i tsunami. Dostarczenie poszkodowanym wody, lekarstw, żywności, schronienia, ubrań, benzyny, 
agregatów prądotwórczych, sprzętu oświetleniowego, namiotów, plandek i kocy. 
5. Kazachstan. Dofinansowanie wyżywienia 50 dzieci z Parafialnego Domu Dziecka w Kapszagaj  poprzez przygotowywanie 
zdrowych i pożywnych posiłków trzy razy w ciągu dnia wraz z podwieczorkiem.
6. Kirgistan. Dzięki pomocy Caritas sfinansowano remont Domu Samotnej Matki w Biszkeku.
7. Nepal. Program hodowli kóz dla kobiet w Nepalu. Projekt miał na celu poprawę sytuacji kobiet z wioski Khokana w Nepalu 
poprzez hodowlę kóz. W programie wzięło udział 25 kobiet wraz z ich rodzinami. Dzięki projektowi kobiety uzyskały źródło 
dochodu, co wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej ich rodzin, zlikwidowało ubóstwo i umożliwiło dzieciom zdobycie 
wykształcenia.
8. Rosja. Wsparcie socjalno-medyczne dla osób bezdomnych i ubogich rodzin. Projekt objął wsparciem 40 osób bezdomnych i 
20 rodzin potrzebujących, które pięć razy w tygodniu otrzymywały posiłki, a także leki, ciepłą odzież i obuwie na zimę, drewno i 
węgiel. Dodatkowo świadczono pomoc bezdomnym w odzyskaniu dokumentów i w znalezieniu pracy. Caritas Polska wsparła 
także projekt dożywiania rodzin z małymi dziećmi. Adresatami programu były rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, jak również matki wychowujące samotnie dzieci. W ramach działań wydawane były kasze mleczne dla 
potrzebujących dzieci oraz artykuły spożywcze dla 15 potrzebujących rodzin. W skład paczek wchodziły podstawowe produkty, 
takie jak ryż, mąka, makaron, mleko, olej itp.
9. Sri Lanka. Zapewnienie środków utrzymania poprzez fundusz odnawialny. Celem projektu była odbudowa potencjału 
dochodowego w rodzinach zajmujących się rybołówstwem, rolnictwem, hodowlą bydła i prowadzących małe przedsiębiorstwa. 
W ramach projektu uruchomiony został fundusz kredytu odnawialnego dla wybranych organizacji lokalnych i grup 
producentów. Projekt objął wsparciem 60 gospodarstw domowych z zachodniej części Sri Lanki. Beneficjenci wybrani zostali 
według czterech kryteriów: niski dochód, bezrobocie, brak umiejętności zarządzania i brak przyuczenia do zawodu.
10. Sri Lanka. Dwuletni program stypendialny dla młodzieży we wszystkich 13 diecezjach. Projekt polegał na wsparciu procesu 
edukacji ubogiej i najbardziej potrzebującej młodzieży w celu przygotowania ich do podejmowania decyzji odnośnie ich 
przyszłej edukacji i kariery zawodowej. Wsparciem objętych jest 545 młodych wybranych spośród najbardziej potrzebujących, 
bez względu na wyznanie, kastę czy pochodzenie. Każda osoba otrzymuje stypendium raz na miesiąc w kwocie od 12 do 16 
euro, dzięki któremu może pokryć wydatki związane z edukacją, zakupić najpotrzebniejsze osobiste rzeczy, a także odłożyć 
drobną sumę. Największą grupę stypendystów stanowią osoby przygotowujące się do egzaminu na poziomie zaawansowanym 
(poziom przed-uniwersytecki).
11. Sri Lanka. Wsparcie dla rodzin poszkodowanych w zamachach bombowym w Niedzielę Wielkanocną. Projekt zakładał 
wsparcie dla rodzin, których członkowie zginęli w zamachach bombowych w następujących obszarach: wsparcie medyczne dla 
poszkodowanych (w trakcie hospitalizacji i po hospitalizacji), w tym zabiegi fizjoterapeutyczne; pokrycie kosztów podróży do 
szpitala; zapewnienie protez kończyn, wózków inwalidzkich i innego sprzętu do poruszania się. Drugi obszar pomocy to 
wsparcie z zakresu źródeł utrzymania dla 110 rodzin, które straciły żywiciela lub źródło dochodu. Rodziny te otrzymały 
podstawową wiedzę z zakresu zarządzania źródłami utrzymania.

C. Bliski Wschód
1. Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu. Dystrybucja mleka w proszku dla dzieci dotkniętych konfliktami w Iraku i irackim 
Kurdystanie. Celem projektu była dystrybucja wysokiej jakości mleka w proszku dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do dwóch 
lat, których rodziny ucierpiały na skutek konfliktów zbrojnych toczących się na terenie Iraku oraz irackiego Kurdystanu. 350 
rodzin otrzymało łącznie 1920 dużych opakowań wysokiej jakości mleka w proszku.
2. Jemen.  Caritas Polska wsparła działanie wiejskiej przychodni medycznej w Imran pod Adenem. W okolicy mieszka ponad 6 
tysięcy osób, dla których to jedyny ośrodek pomocy lekarskiej. Celem projektu było zapewnienie przychodni dalszego 
funkcjonowania, zakup niezbędnych lekarstw i wypłata wynagrodzenia dla personelu medycznego. Projekt został 
przeprowadzony razem z Polską Akcją Humanitarną. Wsparcie przychodni będzie kontynuowane w 2020 roku.
3. Jordania. Przeprowadzono pierwszy moduł projektu „Zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym 
Jordańczykom w czterech prowincjach Jordanii”, który będzie kontynuowany w 2020 roku. 118 rodzin otrzymywało pomoc w 
opłacaniu mieszkań przez okres 4 miesięcy, dzięki czemu mogły zaspokoić inne podstawowe potrzeby życiowe. Aby zapewnić 
trwałość projektu, beneficjenci wzięli udział w sesjach szkoleniowych dotyczących zarządzania budżetem domowym i umów 
najmu. 
4. Palestyna. Caritas Polska sfinansowała zakup paneli słonecznych do sierocińca prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety z Prowincji Poznańskiej, dzięki czemu placówka uniezależni się od drożejących dostaw prądu. Ponadto, udzielono 
pomocy w zakresie dostępu do opieki lekarskiej, tj. doposażono szpital w Beit Sahour w sprzęt do sali porodowej oraz wsparto 
działanie mobilnych zespołów medycznych na terenie Strefy Gazy. 
5. Syria. Caritas Polska kontynuowała program “Rodzina Rodzinie”, w ramach którego ponad 6 tysięcy rodzin, poszkodowanych 
w konflikcie syryjskim, otrzymało wsparcie finansowe od darczyńców z Polski: osób, parafii, diecezji oraz zgromadzeń 
zakonnych. Wsparto realizację 117 drobnych projektów dla przedsiębiorców, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy. 
Zainaugurowano akcję „Szkoła Szkole”, w ramach której polskie środowiska szkolne zbierają środki na cele edukacyjne w 
Aleppo. Dofinansowano remont dwóch szkół. Wartość projektów pomocowych dla Syrii w 2019 roku przekroczyła 13 milionów 
złotych.
Projekty w Jemenie i Jordanii Caritas Polska realizowała z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP.
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D. Ameryka Południowa
1. Argentyna. Caritas Polska przekazała środki na pomoc żywnościową dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin oraz dla 
Indian Guarani w ramach kontynuacji akcji „Kubek mleka”. To działanie prowadzone jest od wielu lat w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad. Akcja organizowana jest w pięciu lokalizacjach w parafii, a z jej wsparcia korzysta około 
100 dzieci. Żywność wydawana jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci wracają ze szkoły. 
Ponadto, dzięki polskiemu misjonarzowi posługującemu w parafii pw. św. Róży z Limy  w miejscowości Treinta de Agosto w 
prowincji Buenos Aires w Argentynie, zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych. Caritas 
Polska przekazała środki na zakup lodówki z zamrażarką, krajalnicy i maszyny do mycia podłóg. Sprzęt posłuży młodzieży 
niepełnosprawnej, biorącej udział w programie „Manos a la Masa” (Ręce do ciasta) polegającym na prowadzeniu małej 
kawiarni na dworcu autobusowym. 
2. Boliwia. Caritas Polska doposażyła dwie świetlice środowiskowe. Ponadto, dofinansowano wyprawy łodziami motorowymi 
personelu medycznego do wiosek tubylczych Yuracare, Yukis i Mojeno, gdzie mieszka około 985 osób. Największym problemem 
ludności tubylczej jest brak odpowiedniej opieki medycznej. W wyprawie bierze udział dwóch lekarzy, laborantka, pielęgniarka, 
farmaceutka, dentysta i dwie siostry. Caritas Polska dofinansowała projekt kwotą 6000 dolarów.
3. Ekwador. Dofinansowano dystrybucję posiłków dla 90 najbardziej potrzebujących osób z Parafii św. Augustyna w Calceta. 
Większość beneficjentów otrzymała obiady w jadłodajni Caritas, do reszty osób dowożony był posiłek za pomocą rikszy 
należącej do organizacji. Inna inicjatywa polegała na zapewnieniu pomocy doraźnej 40 rodzinom z parafii Santa Maria Bernarda 
w Chone, w prowincji Manabi. Adresatami tego projektu byli mieszkańcy części miasta Chone w prowincji Manabi w Ekwadorze 
mieszkający na terenie parafii Santa Maria Bernarda. Część z nich została poszkodowana w wyniku trzęsienia ziemi. 
Bezpośrednim celem działań jest zapewnienie doraźnej pomocy rodzinom, które przeżywają trudności finansowe. W ramach 
projektu zorganizowana została pomoc w postaci dystrybucji produktów pierwszej potrzeby zorganizowanych w 40 paczkach 
dla 40 rodzin. Pomoc ta była realizowana przez 12 miesięcy. Dodatkowo 10 rodzinom zostały przekazane łóżka i materace. 
Caritas Polska przekazała na realizację projektu kwotę 10 000 dolarów. W sektorze edukacji, Caritas Polska dofinansowała 
zakup plecaków i przyborów szkolnych dla dzieci zamieszkałych w 18 wioskach w Parafii Palanda, które są uczestnikami 
projektu o nazwie „Tornister pełen uśmiechu”. Beneficjentami projektu jest 250 dzieci (w wieku od 4 do 12 lat) z ubogich i 
wielodzietnych rodzin, których nie stać na pokrycie kosztów związanych z zakupem przyborów szkolnych. 
4. Meksyk. Caritas Polska przekazała środki na projekt polegający na odbudowie domów ofiarom trzęsień ziemi w Meksyku. 
Dzięki wsparciu Caritas Polska kilkaset rodzin meksykańskich mogło powrócić do normalności i otrzymało schronienie, a także 
nadzieję na lepsze jutro.
5. Wenezuela. Caritas Polska dofinansowała zakup żywności i lekarstw dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wenezueli, 
w Guarenas i Caracas. Posiłki dla potrzebujących są wydawane 2-3 razy w tygodniu. Przygotowywane są także paczki 
żywnościowe, w których znajdzie się ryż, groch, mąka, makaron, mleko itp. Ponadto, dokonano dystrybucji butów, 
podstawowych ubrań, mydła, pasty do zębów i witaminy C wśród najmniej uprzywilejowanych dzieci w Upata. 

E. Afryka
1. Demokratyczna Republika Konga. Caritas dofinansowała zakup karetki dla ośrodka zdrowia prowadzonego przy placówce 
misyjnej w Rutshuru.
2. Egipt. Projekt edukacyjny jest prowadzony we współpracy z Misjonarzami Kombonianami w Kairze, którzy prowadzą kilka 
nieformalnych szkół dla nieletnich uchodźców z Sudanu, Sudanu Południowego i Erytrei. Caritas Polska finansuje wypłaty dla 
nauczycieli, spośród których wielu jest uchodźcami lub migrantami ekonomicznymi. Działanie ma podwójny charakter 
inicjatywy edukacyjnej oraz wsparcia zatrudnienia. Praca w szkole zapewni rodzinom pracowników stabilne utrzymanie, a 
nieletnim uchodźcom dostęp do odpowiedniej edukacji. Czas trwania zajęć to 10 miesięcy.
3. Kamerun. W ramach projektu rozwojowego dofinansowano instalację paneli słonecznych na terenie  misji w Ngaoundere. 
Caritas Polska pokryła również koszty zakupu lampy na blok operacyjny szpitala w misji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego w Moutourwa. We współpracy z SEDUC (Secrètariat diocèsain á l’Education) w szkołach podstawowych i 
przedszkolach na terenie Diecezji Doumè Abong-Mbang realizowany był projekt dożywiania.  
4. Kenia. Caritas Polska wsparła akcję dożywiania dzieci na terenie misji Kithatu prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny. W ramach wsparcia dofinansowano również budowę pralni i kuchni na terenie misyjnego ośrodka 
zdrowia Bożego Miłosierdzia. Dzięki dotacji z Caritas przy szkole  prowadzonej przez Siostry w misji Subukia, wybudowano 
osobną klasę przedszkolną.
5. Rwanda. Caritas Polska wspólnie z Fundacją Energa przekazała fundusze na zakup lekarstw, środków dezynfekcyjnych, 
końcówek stomatologicznych i sprzętu endoskopowego dla przychodni dentystycznej w Kabudze. W ramach drugiego 
wspólnego projektu zakupiono zapas lekarstw dla ośrodka zdrowia w Nyakinamie. 
6. Sudan Południowy. W Yirol w Sudanie Południowym sfinansowano odwiert studni dla szkoły podstawowej. 
7. Togo. W ramach projektu współprowadzonego ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Katarzyny, Caritas Polska dofinansowała 
budowę, zakup i montaż młyna zbożowego na terenie Ośrodka Zdrowia w Biankouri. Caritas dofinansowała również zakup 
żywności i mleka dla podopiecznych lokalnego centrum dla dzieci niedożywionych. 
8. Zambia. Caritas Polska wsparła budowę studni głębinowej dla szkoły w dzielnicy Chawama, w Lusace. W ramach projektu 
realizowanego we współpracy z Siostrami Misjonarkami Świętej Rodziny dofinansowano również budowę bloku 
fizjoterapeutycznego powstającego przy Domu Bożej Opatrzności w Lusace.
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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

7814

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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1 707 727,33 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 449 450,01 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 503 396,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 707 727,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 635 435,41 zł

e) pozostałe przychody 65 160 234,19 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49 621 387,97 zł

2.4. Z innych źródeł 724 831,62 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 1 707 727,33 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:

8 302 325,13 zł

7 147 124,88 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:

166 683,00 zł

37 880 975,97 zł

11 573 729,00 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: 67 063 888,56 zł 1 707 727,33 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

1 707 727,33 zł 1 707 727,33 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 156 828,24 zł

59 199 332,99 zł 0,00 zł

1 e 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.

1 704 942,00 zł

1 Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji 2 785,33 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

83 507,00 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)

86 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)

76,10 etatów

99 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)

1 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

1 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 247 401,60 zł

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

5 247 401,60 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)

7 219,53 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)  

4 031,63 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 1 osób

0 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

4 819 409,73 zł

4 558 322,73 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

209 032,00 zł

- inne świadczenia 52 055,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 427 991,87 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 5 247 401,60 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

17 846,40 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

14 500,00 zł

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

1 Zintegrowane działania w 
sektorze zdrowotnym i 
wodno-sanitarnym w celu 
poprawy warunków ochrony 
zdrowia i wodno-sanitarnych 
dla osób wrażliwych w 
prowincji Aden (dystrykty Al 
Burequah i Al Mansurah)

Poprawa warunków ochrony 
zdrowia i wodno-sanitarnych 
dla osób wrażliwych w 
prowincji Aden (dystrykty Al 
Burequah i Al Mansurah)

Polska Akcja Humanitarna 344 535,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 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

3 Wsparcie integracji 
cudzoziemców na 
Mazowszu.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Fundusz Azylu Migracji 
i Integracji

268 522,72 zł

4 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 
województwie 
zachodniopomorskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Fundusz Azylu Migracji 
i Integracji

195 549,50 zł

5 Program Operacyjny Pomocy 
Żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych

Ministerstwo Finansów, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

6 950 840,62 zł

6 Utworzenie centrum 
wsparcia rodziny jako 
modelu integracji osób 
przesiedlonych i 
społeczności przyjmujących 
na Ukrainie

specjalistyczne wsparcie 
integracji społecznej dzieci i 
osób starszych- członkom 
rodzin (osób wewnętrznie 
przesiedlonych) i wspólnot 
przyjmujących oraz utworzenie 
przestrzeni do realizacji 
różnorodnych form pomocy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 353 152,20 zł

7 Kolonie dla dzieci 
polonijnych 2019

Umożliwienie naturalnej 
integracji z rówieśnikami z 
Polski, poznanie kultury, 
historii, tradycji i geografii 
Polski

Kancelaria Senatu 2 400 000,00 zł

8 Zapewnienie schronienia 
miejskim uchodźcom 
syryjskim i najuboższym 
Jordańczykom w czterech 
prowincjach Jordanii

Zapewnienie bezpiecznego 
schronienia oraz 
długoterminowe zapobieganie 
negatywnym strategiom 
radzenia sobie z problemami 
dla uchodźców syryjskich w 
Jordanii oraz najuboższych 
Jordańczyków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 500 000,00 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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum Okopowa Sp. z o.o. 145854221          
 

01-043 Warszawa ul. Okopowa 55 100,00 100,00

9 Utworzenie i 
funkcjonowanie 8 świetlic 
integracyjnych dla dzieci na 
Białorusi

Zwiększenie jakości i 
dostępności świetlic 
integracyjnych dla dzieci bez 
pieczy rodzicielskiej, dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci 
żyjących poza ośrodkami 
wsparcia w RB - poprzez 
otwarcie i wyposażenie nowych 
placówek oraz zwiększenie 
kompetencji zatrudnionej w 
nich kadry wychowawczej; 
zapewnienie dzieciom pomocy 
w nauce; organizacji czasu 
wolnego, zabawy i rozwoju 
zainteresowań, co w rezultacie 
doprowadzi do wzrostu 
potencjału dzieci i wzmocni 
zasoby lokalne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 216 051,00 zł

10 Czas na Młodzież 2019 Zdobywanie i podnoszenie 
przez osoby młode do 29 roku 
życia umiejętności społecznych 
ważnych na rynku pracy"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

4 217 570,00 zł

11 Ekologia integralna encykliki 
Laudato Si' w działaniu 
wspólnot Caritas i 
społeczności lokalnych

Podniesienie świadomości i 
kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa w 
Polsce poprzez przełożenie 
zasad ekologii integralnej 
encykliki Laudato Si' na wymiar 
praktyczny w życiu Kościoła i 
społeczności lokalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska

6 964 360,00 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
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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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 MSWiA Centrum Obsługi Projektów Europejskich 2

3 Izba Administracji Skarbowej 1

2020-10-13
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