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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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 Zastępca Dyrektora TAK

Michał Franciszek Szwarc Zastępca Dyrektora TAK

Paweł Romam Dzierzkowski Zastępca Dyrektora TAK

Urszula Bejma 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, 
wypływającego z ewangelickiego przesłania miłości wraz z 
poszanowaniem godności każdej osoby, bez względu na jej wyznanie, 
światopogląd, rasę i przekonania. Caritas Polska prowadzi również 
informację i edukację swoich pracowników i wolontariuszy oraz kampanie 
społeczne uwrażliwiające na pomoc potrzebujących.

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

CARITAS POLSKA W WALCE Z PANDEMIĄ
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas Polska uruchomiła w marcu 2020 r. interwencyjne działania 
pomocowe – #PomocDlaSeniora i #WdzięczniMedykom – skierowane do najbardziej potrzebujących i dotkniętych skutkami 
trwającej epidemii – seniorów i medyków. Ponadto nie przerwała dotychczasowych programów, z których kilka uległo jedynie 
modyfikacji, by jak najlepiej nieść pomoc w czasie pandemii. Do takich należą programy skierowane do dzieci włączone do akcji 
#CaritasDzieciom, programy żywnościowe, a także zagraniczne.
Akcja #PomocDlaSeniora
Rosnące zagrożenie koronawirusem skłoniło Caritas Polska do uruchomienia 18 marca akcji #PomocDlaSeniora. Akcja ma na 
celu wsparcie osób starszych oraz bezdomnych poprzez zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb w warunkach izolacji. 
Najbardziej potrzebujących seniorów – samotnych, chorych, mających trudną sytuację materialną – wyłaniają Caritas 
diecezjalne na podstawie rozeznania oraz zgłoszeń. Sporządzają listę i organizują dystrybucję pomocy. Do potrzebujących trafia 
żywność, środki higieniczne oraz ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki) – w wielu przypadkach bezpośrednio, 
pod drzwi, ale z zachowaniem środków ostrożności. Ponadto potrzebujący otrzymują wsparcie wolontariuszy w czynnościach 
wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy. 
Akcja #WdzięczniMedykom
Odpowiadając na potrzeby placówek służby zdrowia i personelu medycznego walczącego z pandemią Caritas Polska uruchomiła 
26 marca ogólnopolską akcję #WdzięczniMedykom. Jest ona dedykowana personelowi medycznemu, który znajduje się na 
pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Celem akcji #WdzięczniMedykom jest zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia 
dla szpitali walczących z epidemią, a także dla hospicjów i ośrodków opiekuńczo-leczniczych. Akcję #WdzięczniMedykom 
wsparło 12 partnerów biznesowych Caritas Polska: Fundacja Carrefour, firmy Generali i Concordia, Fundacja JSW, Lidl, Gaz-
System, AstraZeneca, PWPW, PGNIG, Felicity Estates, Nestle oraz Fundacja Banku BNP Paribas. Równolegle Caritas Polska 
uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania. 
Akcja #CaritasDzieciom
Dzieci i młodzież to grupa społeczna, która – według specjalistów – bardzo dotkliwie odczuła skutki pandemii. Wynika to z 
konieczności przeniesienia nauki do sfery on-line. Ta zmiana wiąże się z trudnościami natury emocjonalnej i brakiem 
bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, a w przypadku uczniów z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 
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materialnej – także z trudnościami technicznymi, czyli brakiem Internetu, komputerów, a w konsekwencji niemożnością 
uczestniczenia w lekcjach. 
WALKA Z UBÓSTWEM
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019
• Caritas Polska w ramach konkursu ofert została wybrana na organizację partnerską do udziału w Programie Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dzięki pracownikom Caritas z 27 diecezji z całej Polski w okresie od 18 grudnia 2019 r. do 30 
września 2020 r. ponad 13 914 ton produktów spożywczych o wartości blisko 63 mln zł trafiło do 278 478 osób najbardziej 
potrzebujących, m.in. do: osób o najniższych dochodach, osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz migrantów. 
Pomoc można było uzyskać w 792 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, 
jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. 

Spiżarnia Caritas 
• Spiżarnia Caritas to ogólnopolski program odbioru i dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych 
ze sprzedaży. Głównie są to produkty chłodnicze z krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym mięso, ryby i nabiał, 
pieczywo oraz warzywa i owoce. 
WSPARCIE DLA SENIORÓW I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
• „Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronka. Program ma na celu 
pomoc seniorom 60+ ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym. Potrzebujący otrzymują 
wsparcie finansowe przez 10 miesięcy w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na karcie przepłaconej.Celem programu jest 
wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości 
lub wsie. W 2020 r. pomoc w tej formie otrzymało 10 tys. osób
• „Koperta życia Caritas” to nowa akcja Caritas Polska i Fundacji Biedronki skierowana do osób starszych, samotnych, przewlekle 
chorych, niepełnosprawnych, a pośrednio także do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia 
życia czy zdrowia domownika seniora. „Koperta życia Caritas” to jednocześnie praktyczny przedmiot zawierający wiarygodne 
informacje o stanie zdrowia seniora, które będą łatwo dostępne dla służb ratunkowych. 
• W ramach programu, na zasadzie konkursu, Caritas Polska wyłoniła 52 projekty aktywizacji seniorów, które otrzymały 
dofinansowanie od 3000 do 12000 zł. Nowością jest włączenie w projekty działań mających na celu minimalizowanie 
wykluczenia cyfrowego osób 60+. 
WSPARCIE DLA OSÓB CHORYCH I STARSZYCH
Program Uratuję Cię oraz serwis crowdfundingowy uratujecie.pl 
• Caritas Polska w kwietniu 2015 r. stworzyła program pomagam.caritas.pl, który od kwietnia 2019 r. funkcjonuje jako program 
Uratuję Cię i crowdfundingowy serwis uratujecie.pl. Serwis Uratujecie.pl to połączenie zbiórek internetowych z integracją 
społeczną przy wspólnym działaniu osób prywatnych, biznesu i instytucji na rzecz potrzebujących. Serwis jest kluczowym 
elementem programu Uratuję Cię, którego głównym celem jest budowanie kręgów pomocy, złożonych z osób i firm, chcących 
wspierać osoby w potrzebie. Pozyskując środki finansowe w ramach zbiórek internetowych Caritas ratuje życie i zdrowie ludzi, 
dla których szansa na powrót do normalności zależy od ogromnych pieniędzy. O zbiórkach Caritas Polska informuje poprzez 
stronę internetową uratujecie.pl i media społecznościowe. 
Sprawa dla reportera
• Od stycznia 2021 roku do programu Uratuję Cię zostały włączone zbiórki charytatywne dla osób potrzebujących ogłaszane w 
formie akcji SMS w programie „Sprawa dla reportera” (TVP2). Historie beneficjentów, prezentowane jednorazowo podczas 
programu, są zamieszczane również w serwisie uratujecie.pl, co pozwala dotrzeć do szerszego grona darczyńców oraz ułatwia 
telewidzom dokonywanie wpłat. Zacieśnienie współpracy z redakcją programu Sprawa dla reportera jest szansą na zbudowanie 
większej rozpoznawalności serwisu uratujecie.pl, pozyskanie dużej grupy nowych darczyńców i znaczne zwiększenie wysokości 
pozyskiwanych darowizn. 
Misja Uratuję Cię
• Unikalny projekt łączący spektakularne zmagania sportowe z ideą pomagania ludziom w trudnej sytuacji życiowej. 
Reprezentacja wybitnych polskich sportowców, pod egidą Caritas Polska, przejechała trasę rajdu Africa Eco Race 2020 pod 
hasłem Misja Uratuję Cię. 
POMOC WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE
Program „Damy radę!”
• Program wychodzenia z bezdomności i uzależnień jest skierowany do bezdomnych mężczyzn w wieku 25-35 lat. Warunkiem 
uczestnictwa jest zdecydowana chęć podjęcia terapii, wytrwanie w abstynencji, zerwanie z patologicznymi środowiskami oraz 
podjęcie pracy i starań o stabilizację życiową. Długość uczestnictwa w programie jest uzależniona od potrzeb i stwierdzonych 
deficytów u kandydata. 
Uliczny Patrol Medyczny
• Wspólny projekt Caritas Polska, Straży Miejskiej m. st. Warszawy i Stowarzyszenia Lekarze Nadziei uruchomiony w 2017 r. z 
myślą o doraźnej pomocy ratowniczo-medycznej dla osób bezdomnych. Został wznowiony w listopadzie 2020 r., po przerwie 
związanej z koniecznością jego dostosowania do wymogów epidemicznych. 
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”
Prowadzona przez Caritas Polska i warszawską Straż Miejską akcja pomocy dla osób bezdomnych, przebywających poza 
schroniskami, prowadzona na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. Akcja przeprowadzona w roku 2020 r. była już szóstą z kolei, 
w dodatku w bardzo utrudnionych warunkach ze względu na sytuację epidemiologiczną 
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PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW
Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich 
przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego ”
• Kompleksowe wsparcie przewidziane dla liczby 2400 uchodźców i migrantów mieszkających na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W ramach projektu zapewnione jest dla migrantów i uchodźców doradztwo prawne, zawodowe, 
psychologiczne oraz socjalno-bytowe. Wzbogacono go również o edukację społeczeństwa przyjmującego. 
Projekt Wielkopolska Wspólna Sprawa
• Kompleksowe wsparcie 4500 migrantów mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt zapewnia 
doradztwo prawne, zawodowe, psychologiczne oraz 
Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”
• Kompleksowe, systematyczne wsparcie przewidziane dla 1500 migrantów mieszkających na terenie województwa 
mazowieckiego. Projekt zapewnia doradztwo integracyjne i wsparcie socjalno-bytowe dla migrantów. W ramach projektu 
powołana została Rada ds. Modelu Integracji Cudzoziemców na Mazowszu oraz międzykulturowy zespół taneczny dla dzieci. 
Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze 
adaptacji i integracji społecznej” 
• Kompleksowe, systematyczne wsparcie przewidziane dla 1500 migrantów mieszkających na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. W ramach projektu migranci mogli skorzystać z doradztwa prawnego, zawodowego, psychologicznego oraz 
socjalno-bytowego. 
Projekt „Wsparcie integracji migrantów w województwie warmińsko-mazurskim ” 
• Kompleksowe, systematyczne wsparcie przewidziane dla 1000 migrantów mieszkających na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. W ramach projektu migranci mogli skorzystać z doradztwa prawnego, zawodowego, psychologicznego oraz 
socjalno-bytowego. Ponadto organizowane były szkolenia komputerowe oraz kursy języka polskiego dla cudzoziemców. 
POMOC DZIECIOM I RODZINOM
Dzień Dziecka 
• Z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2020 r. Caritas Polska przygotowała ok. 10 500 Pudełek Szczęścia – paczek dla dzieci i 
młodzieży. 
Skrzydła
• Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z powodu 
złej sytuacji materialnej rodziny potrzebują wsparcia. Pomoc, w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu posiłku w szkole, 
odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. 
Tornister Pełen Uśmiechów
• Głównym celem akcji jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z mniej zamożnych rodzin. Ideą jest przekazanie dzieciom 
pod koniec wakacji plecaków wraz z kompletną wyprawką szkolną 
Wakacyjna Akcja Caritas
• Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną z największych inicjatyw prowadzonych w okresie letnim i jedną z najstarszych 
prowadzonych przez Caritas w Polsce. Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin, których nie stać na pełnopłatny wyjazd na wakacje. 
W akcję włączają się wszystkie diecezjalne zespoły Caritas. 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nadzieja na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Środki 
zebrane dzięki dystrybucji świec są przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie 
dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Środki pochodzące z dystrybucji świecy Caritas wspierają również dzieci poza granicami naszego 
kraju. 
Caritas Laudato Si
• W ramach ekologii integralnej w latach 2019-2021 realizowany jest projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w 
działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” (skrót Caritas Laudato Si)
Obserwatorium Caritas
• Jest oparty na porozumieniu i współpracy siedmiu instytucji (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Katolickiej 
Agencji Informacyjnej). 
Wolontariat Caritas
• W lipcu 2020 Dyrektor Caritas Polska powołał Radę Wolontariatu Caritas Polska. Przy jej udziale przeprowadzono szeroką 
analizę SWOT zapraszając do współpracy diecezjalnych koordynatorów Caritas oraz pracowników Caritas Polska. Analiza 
pozwoliła zdefiniować mocne i słabe strony aktualnego stanu wolontariatu w Polsce oraz zagrożenia i szanse rozwojowe.
POMOC ZAGRANICZNA
AFRYKA
Caritas Polska wsparła akcję dożywiania dzieci prowadzoną w etiopskiej wiosce Dongora przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek św. Anny (Franciscan Sisters of St. Anna FSSA). Celem projektu było otoczenie opieką najmłodszych mieszkańców 
Dongory i okolicznych wiosek, szczególnie sierot i dzieci z bardzo ubogich rodzin.
Projekt współrealizowany ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à  Paulo polegał na sfinansowaniu zakupu 
środków ochronnych dla prowadzonych przez Zgromadzenie szpitali (szpital św. Wincentego à Paulo w Dschang i szpital św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Moutourwa) oraz domu pomocy dla osób starszych w Nsimalen. 
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 Caritas Polska dofinansowała prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny budowę kuchni przy ośrodku 
zdrowia Bożego Miłosierdzia w Kithatu. Każdego roku opieką medyczną objetych jest w ośrodku ok. 12 000 pacjentów. 
Celem projektu było zapewnienie rozwiązań higienicznych dla 2000 rodzin dotkniętych cyklonem IDAI w Buzi (miejscowość 
Estaquinha) w prowincji Sofala. 
Głównym celem projektu było ograniczenie degradacji zasobów żywnościowych, spójności społecznej i źródeł utrzymania 
spowodowanych pandemią COVID-19 w Sudanie Południowym. 
Projekt wspóprowadzony z Dannhauser Catholic Mission w diecezji Dundee, RPA, polegał na sfinansowaniu przez Caritas Polska 
zakupu żywności i środków higieny dla najbardziej potrzebujących mieszkańców ubogich zuluskich wiosek położonych w 
granicach misji, w celu zapewnienia im podstawowej ochrony higienicznej i żywnościowej podczas trwającej pandemii 
COVID-19.  
Caritas Polska sfinansowała zakup żywności, środków higieny i maseczek ochronnych dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców diecezji Klerksdorp w RPA. 
 W ramach projektu Siostry ze Zgromadzenie Sióstr od Aniołów wyposażą w mundurki szkolne 270 najuboższych uczniów 
uczęszczająceych do państwowej szkoły podstawowej i gimnazjum w parafii w Kabudze. 
Caritas Polska dofinansowała projekt budowy kaplicy w domu formacji Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Nyakinamie w 
Rwandzie. 
Zaangażowanie Caritas Polska polega na wsparciu finansowym trzyletniego Apelu Humanitarnego ogłoszonego w sieci Caritas 
Internationalis na rzecz Caritas South Sudan. Apel jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021. 
We współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Caritas Polska rozpoczęła projekt dożywiania 
dzieci sudańskich uchodźców przebywających w obozach na terytorium Ugandy. 
Projekt jest skierowany do osób starszych, z osłabioną odpornością, chorych i niepełnosprawnych i polega na zakupie dla nich 
żywności (ryżu, makaronu, cukru etc.) w okresie trwania pandemii. Żywność jest  dystrybuowana przez Caritas 2 razy w tygodniu 
dzięki wsparciu lokalnych wolontariuszy.
Celem projektu było sfinansowanie zakupu lekarstw i żywności dla najbardzej potrzebujących wenezuelskich rodzin 
mieszkających w Caracas. 
Celem projektu było sfinansowanie zakupu lekarstw i żywności dla najbardzej potrzebujących wenezuelskich rodzin  
mieszkających w Guarenas. Projekt był realizowany przy współpracy z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym i Pallotyńskim 
Misjonarzami działającymi na miejscu.  
Celem projektu było wsparcie rodzin wielodzietnych w Los Anderajos, a w szczególności dzieci, które uczęszczją do wiejskiej 
szkoły w tym miejscu. Dzięki projektowi dzieci mają zabezpieczone najbardziej podstawowe potrzeby, w tym przybory szkolne, 
ubrania, posiłki, co pozwala im na kontynuowanie edukacji. 
W ramach projektu sfinansowano remont dachu i jadłodajni w domu parafialnym w Upata, z których korzystają najuboższe 
rodziny zamieszkujące ten region.  
AMERYKA POŁUDNIOWA
Projekt dożywiania ubogich dzieci w pięciu miejscach w parafii połączony z pomocą żywnościową dla Indian Guarana 
zamieszkujących trzy wioski na obrzeżach dżungli. Akcja „Kubek mleka” prowadzona jest przez parafię od wielu lat. 
Projekt dotyczy dofinasowania wyprawy łodziami motorowymi do wiosek tubylczych Yuracare, Yukis i Mojeno, gdzie mieszka ok. 
985 osób. Największym problemem ludności tubylczej jest brak odpowiedniej opieki medycznej, dlatego w wyprawie wzięło 
udział dwóch lekarzy, laborantka, pielęgniarka, farmaceutka, dentysta i dwie siostry. 
Finansowanie z Caritas Polska pozwoliło na pokrycie kosztów działalności świetlicy dla dzieci w Oruro w Boliwii. Dzięki 
projektowi 65 dzieci z Oruro ma dostęp do edukacji, m.in. dzięki sfinansowaniu wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej oraz 
niezbędnych przyborów szkolnych. Dzieci pochodzą z rodzin rozbitych, wielodzietnych, ubogich. 
Celem projektu było dokończenie założenia linii energetycznej z przyłączami dla wioski Rio Platano. Wioska utraciła dopływ 
prądu w wyniku trzęsienia ziemi. 
Projekt polega na dystrybucji pomocy żywnościowej dla najuboższych wenezuelskich i kolumbijskich rodzin  w regionie Norte de 
Santander w Kolumbii. Dzięki wsparciu  polskich darczyców w ciągu 6 miesięcy rozdystrybuowano prawie 9500 paczek z 
żywnością dla 5544  wenezuelskich migrantów i uchodźców w Kolumbii oraz społeczności przyjmujących. 
Celem projektu było sfiansowanie prac remontowych związanych z naruszeniem konstrukcji sanktuarium w Tenango del Aire, 
które ucierpiało na skutek trzęsienia ziemi w Meksyku. Naprawa pozwoliła na przywrócenie obiektowi stabilności oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa parafianom i licznie przybywających do sanktuarium pielgrzymom. 
Celem projektu było sfinansowanie zakupu żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin mieszkających w Rubio w stanie 
Tachira tuż przy granicy z Kolumbią. Pomoc trafia do rodzin wielodzietnych, osób starszych, pozbawionych jakiegokolwiek 
dochodu, które cierpią z powodu bardzo wysokich cen żywności i kryzysu, jaki obenie panuje w Wenezueli. 
W ramach współpracy z salezjańskim Centrum Don Bosco i diecezją Mymensing w Bangladeszu Caritas Polska partycypuje w 
kosztach utrzymania 5 szkół podstawowych prowadzonych przez salezjanów w zamieszkałych przez ubogich chrześcijan 
wioskach: Garaunda, Baroipara, Lakshmipur, Fanda i Badambari.         
AZJA
Głównym celem projektu było wprowadzenie dającego się powielić modelu B2B i przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego gminy Achmeta w regionie Kakheti oraz poprawa zdolności lokalnych społeczności do zapobiegania pandemii 
COVID-19 i radzenia sobie z nią. Projekt miał na celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej najsłabszych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i kobiet żyjących w ubóstwie.
Projekt realizowany wraz z organizacją Jana Vikas w dystrykcie Kandhamal, Orisa, polegał na wsparciu walki z pandemią 
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COVID-19 w parafiach archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar, których wierni wywodzą się w większości z najbardziej 
dyskryminowanych grup, w tym z dalitów i Adiwasi. 
W ramach projektu Caritas Astana zakupi leki podstawowej opieki zdrowotnej oraz środki ochrony osobistej i – w porozumieniu 
z lokalnymi placówkami medycznymi – rozdystrybuuje je wśród najbardziej potrzebujących chorych (osób starszych, 
niepełnosprawnych) w ośrodkach, gdzie dostęp do leków jest szczególnie utrudniony. 
Projekt jest realizowany we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w miejscowości Kapszagaj. 
W ramach regularnie udzielanego wsparcia dofinansowano wyżywienie dzieci mieszkających w czterech parafialnych domach 
dziecka.
Głównym celem projektu była poprawa zdolności społeczności wiejskich w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
pandemii COVID-19 i radzenia sobie z jej skutkami. 
Współrealizowany z Caritas Pakistan Fajsalabad projekt dotyczy jednorazowego wsparcia stypendialnego dla 35 najuboższych 
katolickich uczniów z diecezji Fajsalabad, w celu umożliwienia im kontynuacji nauki w okresie bezpośrednio po zniesieniu 
kwarantanny wywołanej pandemią COVID-19. 
Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na stale pogarszającą się sytuację zdrowotną na terenie Zachodniego Brzegu w 
związku z pandemią COVID-19. W ramach projektu realizowanego przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas Jerozolima oraz 
w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia Autonomii Palestyńskiej, publiczne szpitale na terenie Zachodniego Brzegu zostały 
wyposażone w 4 respiratory. Ponadto 6 placówek opieki otrzymało sprzęt ochrony osobistej. 
Projekt umożliwi kontynuowanie działalności szkół św. Karola Lwanga i św. Józefa, w których uczy się 700 dzieci, od przedszkola 
do szkoły średniej. Przekazane w ramach projektu środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.
Partner udzielił jednorazowego wsparcia finansowego (emergency multipurpose cash assistance) 120 gospodarstwom 
domowym najuboższych zarejestrowanych uchodźców z Sudanu i Sudanu Południowego, przebywających w Egipcie, którzy nie 
otrzymali podobnego wsparcia finansowego w poprzednich miesiącach, co zostanie zweryfikowane w systemie UNHCR RAIS. 
Celem projektu było wsparcie osób potrzebujących, wewnętrznie przesiedlonych i miejscowej ludności przyjmującej poprzez 
działania w zakresie tworzenia nowych źródeł utrzymania w Irackim Kurdystanie. Projekt w 44% był skierowany do IDP 
(uchodźców wewnętrznych), a w 56% do społeczności przyjmującej. Projekt doprowadził do stworzenia nowych 43 małych 
działalności biznesowych generujących zyski dla beneficjentów.
Głównym celem projektu była poprawa warunków życiowych dzieci mieszkających na terenie irackiego Kurdystanu, które w 
sposób pośredni lub bezpośredni zostały dotknięte skutkami toczących się konfliktów zbrojnych. 
Głównym celem projektu była poprawa warunków życiowych dzieci mieszkających na terenie irackiego Kurdystanu, które w 
sposób pośredni lub bezpośredni zostały dotknięte skutkami toczących się konfliktów zbrojnych. 
W ramach projektu udzielono wsparcia i sfinansowano funkcjonowanie przychodni medycznej we wsi Imran pod Adenem w 
Jemenie. 
Celem Projektu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się i negatywnego wpływu pandemii COVID- 19 na społeczności w dystrykcie 
Breiqah w prowincji Aden w Jemenie poprzez przeprowadzenie interwencji w sektorach zdrowotnym i wodno-sanitarnym w 
sześciu ośrodkach zdrowia oraz w społecznościach w dystrykcie Breiqah. 
Od 2016 roku Caritas Polska pomaga miejskim uchodźcom syryjskim w Jordanii, aby uchronić ich przed eksmisją. Beneficjenci są 
wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z ich sytuacją życiową, ekonomiczną i zdrowotną.
Zaangażowanie Caritas Polska polegało na wsparciu finansowym Apelu Humanitarnego ogłoszonego w sieci Caritas 
Internationalis na rzecz Caritas Liban. Apel był realizowany w okresie od 5 sierpnia do 5 września 2020.
Caritas Liban (CL), partner implementujący, wspierany przez Caritas Szwajcaria i innych partnerów Caritas, przeprowadza 
działania związane z zapewnieniem schronienia rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji po wybuchu 4 sierpnia 2020 r. CL 
udziela pomocy finansowej na przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów (I komponent). 
Projekt dotyczy działania ośrodka Hope Center, którego zadaniem jest monitoring przebiegu programu Rodzina Rodzinie, a także 
wsparcia drobnych przedsiębiorców i projektów edukacyjnych w Syrii finansowanych ze środków Caritas Polska. 
Celem projektu jest długofalowa aktywizacja zawodowa mieszkańców Aleppo poprzez sfinansowanie ich biznesplanów, 
zweryfikowanych pod względem merytorycznym przez zespół Hope Center. 
Celem projektu jest finansowanie działalności świetlicy popołudniowej dla ubogich dzieci w Aleppo. Dzięki projektowi setka 
dzieci ma zapewnione bezpieczne miejsce, które umożliwia im rozwój, zapewniając korepetycje oraz zajęcia integracyjne, 
sportowe i plastyczne. 
Program Szkoła Szkole, zainicjowany przez Caritas Polska, jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację sektora edukacji w Syrii. 
Projekty wspierające infrastrukturę szkolną to kluczowe działania służące przywróceniu normalności syryjskim dzieciom i 
młodzieży – pokoleniu, które będzie odbudowywać kraj po latach konfliktu.
Celem projektu jest wsparcie społeczności w Aleppo w odzyskaniu niezależności od organizacji pomocowych i rozwój lokalnego 
rynku pracy pracy. W ramach projektu 20 osób przystąpiło do szkolenia zawodowego trwającego dwanaście miesięcy. 
EUROPA
Caritas Polska wsparła apel humanitarny ogloszony przez caritas Europa, którego nadrzędnym komponentem było 
dofinansowanie zakupu i przygotowanie żywności/posiłków dla migrantów i uchodźców przebywających w bardzo trudnych 
warunkach na północy i w centralnej Bośni – w obozach w Delijas (120 osób), Bihac (2000 osób) i Salakovac (300 osób) oraz na 
stacji autobusowej w Tuzli (z braku miejsc w obozach). 
Projekt dotyczy całkowitego wyremontowania jednego z domów dziecka znajdującego się w Wiosce Matki. 
Dofinansowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży z parafii i centrum socjalnego w Batore.
Caritas Polska dofinansowała apel humanitarny po trzęsieniu ziemi w Albanii w listopadzie 2019 r.Caritas Europa wezwała do 
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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

zmobilizowania wysiłków i wsparcia programu, któryi polegał na remocie domów, zakupie mebli, sprzętu AGD, a także żywności, 
pościeli i artykułów higienicznych dla ofiar trzęsienia ziemi. 
Projekt  pomocy skierowany do ofiar powodzi w Serbii, w wyniku której doszło do ogromnych szkód w infrastrukturze, zniszczeń 
budynków publicznych i gospodarstw rolnych w zachodnich i centralnych regionach kraju. Pomoc gotówkowa została udzielona 
gospodarstwom domowym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, położonych w gminach Arilie i Osecina. W ramach 
projektu Caritas Serbia wsparła 40 z 50 gospodarstw, w których stopień zniszczeń wynosił III, IV albo V, co oznacza, że mają one 
charakter całkowity albo bardzo poważny.
We współpracy z Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej Caritas Polska dofinansowała działalność stołówki dla dzieci z rodzin 
niepełnych i patologicznych funkcjonującej przy domu-sierocińcu we wsi Bogdanowo.
 Kontynuacja projektu wsparcia Łahiszyńskiego Domu Miłosierdzia. Caritas Polska dofinansowała zakup żywności dla 
podopiecznych ośrodka – starszych i niepełnosprawnych osób, które dzięki otrzymanej pomocy mogły mieć zapewnione trzy 
posiłki w ciągu dnia. 
W ramach projektu 21 świetlic integracyjnych Caritas wyposażono w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, 
płyny dezynfekcyjne do rąk) oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny (tablice multimedialne, kamery internetowe, laptopy) 
umożliwiający prowadzenie zdalnych zajęć świetlicowych podczas pandemii. 
W ramach współpracy z parafią św. Mikołaja Biskupa w Świrze Caritas Polska dofinansowała zakup obiadów szkolnych dla 
najuboższych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Świrze. Z
Z dotacji Caritas Polska sfinansowano budowę podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich na terenie parafii św. Mikołaja 
Biskupa w Świrze. Przeprowadzone w ramach projektu zmiany ułatwią dotychczas wykluczonym z życia społecznego osobom 
starszym i niepełnosprawnym aktywne włączenie się życie lokalnego kościoła.   
W ramach projektu współrealizowanego z parafią św. Adalberta w Kaliningradzie dofinansowano częściową modernizację 
ośrodka rekolekcyjnego dla dzieci i młodzieży we wsi Kulikowo. 
Projekt realizowano we współpracy z Caritas Zapad. W ramach wsparcia udzielonego przez Caritas Polska dofinansowano koszt 
rocznego utrzymania rodzinnego domu dziecka w miejscowości Mamonowo, w którym wychowuje się obecnie 8 dzieci. 
 Caritas Polska sfinansowała tygodniowe półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat organizowane przez parafię pw. Bożego 
Miłosierdzia w Żytomierzu. W półkoloniach uczestniczyło 40 dzieci pochodzących w większosci z ubogich rodzin polskiego 
pochodzenia.  
Dzięki dotacji z Caritas Polska sfinansowano kolejny rok działalności gabinetu socjalno-medycznego w Berdiańsku. Zatrudniony 
przez Caritas personel medyczny oferował  pacjentom profesjonalną diagnozę, zabiegi medyczne, niezbędne lekarstwa i artykuły 
higieniczne. 
W ramach projektu współrealizowanego z Caritas-Spes Ukraina zorganizowano pomoc medyczną dla osób bezdomnych z 
Kijowa, które w wyniku wprowadonych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 zostały całkowicie pozbawione wsparcia. 
Caritas Polska objęła wsparciem działalność centrum opieki dziennej dla dzieci przedszkolnych w Lubarze. Pomoc polega na 
dofinansowaniu do opłat za prąd i gaz. 
W ramach współpracy z parafią pw. Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu po raz kolejny dofinansowano akcję zakupu paczek 
żywnościowych dla osób samotnych, niepełnosprawnych i ubogich, podopiecznych Miejskiego Terytorialnego Centrum Pomocy 
w Żytomierzu. W ramach tegorocznej edycji projektu paczki żywnościowe trafiły do 40 najbardziej potrzebujących osób.
Caritas Polska wsparła Caritas diecezji Rieti w realizacji programu integralnego rozwoju społeczności lokalnych skierowanego do 
mieszkańców regionu środkowych Włoch (miejscowości: Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale i Posta) dotkniętego 
trzęsieniem ziemi w sierpniu 2016 r., a obecnie zmagającego się z tragiczną w skutkach epidemią COVID-19.
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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

500000

370

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

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

3.2. 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

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 72 747 155,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 208 761,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 562 392,32 zł

e) pozostałe przychody 71 976 001,05 zł

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

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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208 761,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 848 440,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49 165 758,44 zł

2.4. Z innych źródeł 7 524 194,70 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 208 761,90 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

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

1 Ze środków pozyskanych z 1% odpisu od podatku dochodowego zastały zakupione respiratory, 
koncentratory tlenu, łóżka pielęgnacyjne, notebooki Zakupiony sprzęt został przekazany do 
szpitali.

170 313,24 zł

1 Leczenie 38 448,66 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

8 051 897,93 zł

7 796 542,30 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:

228 748,00 zł

28 249 219,95 zł

20 687 790,49 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 73 546 768,12 zł 208 761,90 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

208 761,90 zł 208 761,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

81 274,86 zł

6 958 774,34 zł

66 297 957,02 zł 0,00 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

3 309 123,09 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

124 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)

90,13 etatów

328 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

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 7 351 158,85 zł

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

7 351 158,85 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)

6 777,76 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)  

1 340,31 zł

1 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)

11 osób

w 
tym:

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

11 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 169 820,27 zł

5 833 158,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

334 861,30 zł

- inne świadczenia 1 800,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 181 338,58 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 7 351 158,85 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

15 105,00 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

28 408,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

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

"1.Zapewnienie 96 
gospodarstwom domowym 
bezpiecznego schronienia w 
okresie otrzymywania przez 
nich comiesięcznych grantów 
cash for shelter
2. Zwiększenie świadomości 
beneficjentów w zakresie praw i 
obowiązków najemców 
mieszkań
3. Zwiększenie świadomości 
beneficjentów w zakresie 
zarządzania domowym 
budżetem
4. Poszerzenie kompetencji 
kadry partnera lokalnego w 
zakresie psychologicznych 
aspektów udzielania pomocy 
humanitarnej"

Minister Spraw Zagranicznych 600 000,00 zł

2 Tworzenie warunków dla 
wzmocnienia tożsamości i 
uczestnictwa w kulturze, 
upowszechnienie dorobku 
kultury i zwiększenie 
obecności kultury w życiu 
społecznym, których odbiór 
następuje poprzez narzędzia 
on-line.

"Celem projektu jest tworzenie 
warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w 
kulturze, upowszechnianie 
dorobku kultury i zwiększanie 
obecność kultury w życiu 
społecznym, których odbiór 
następuje poprzez narzędzia 
on-line, jak również rozwój 
przestrzeni umożliwiającej 
odbiorcom kultury korzystanie z 
jej zasobów w sieci. Istotnym 
celem projektu jest wspieranie 
zadań rozwijających kapitał 
kulturowy odbiorców za 
pomocą narzędzi internetowych 
oraz rozwój kompetencji 
cyfrowych zarówno odbiorców

Narodowe Centrum Kultury 67 000,00 zł

3 Dofinansowanie projektu z 
tytułu kosztów 
administracyjnych, 
transportu i magazynowania 
oraz z tytułu kosztów 
środków towarzyszących w 
ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy najbardziej 
potrzebującym 
realizowanego w 
Podprogramie 2019

Celem programu jest udzielenie 
wsparcia osobom 
doświadczającym najgłębszych 
form ubóstwa poprzez 
udostępnienie pomocy 
żywnościowej w formie paczek 
lub posiłków. Pomoc mogą 
otrzymywać osoby lub rodziny 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej i uzyskujące 
niski dochód, wyliczany jako 
określony w danym roku 
procent kryterium 
dochodowego wymienionego w 
ustawie o pomocy społecznej. 
Pomoc rozdysponują właściwe 
terytorialnie ośrodki pomocy 
społecznej albo organizacje 
partnerskie (Caritas, Banki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 5 907 380,94 zł
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4 Wsparcie migrantów i 
uchodźców na terenie 
woje.Zachodniopomorskiego

Zapewnienie kompleksowych 
usług integracyjnych dla 
obywateli państw trzecich w 
województwie 
zachodniopomorskim. Celami 
szczegółowymi projektu są: - 
Integracja instytucji i organizacji 
związanych z pomocą 
obywatelom państw trzecich i 
tym samym usprawnienie 
pomocy udzielanej 
cudzoziemcom. - Zapewnienie 
integracji dla najmłodszych 
cudzoziemców – beneficjentów 
projektu oraz dzieci ze 
społeczności lokalnej. - Nabycie 
kompetencji komunikacyjnych 
w języku polskim przez 
obywateli państw trzecich.

Skarb Państwa Departament 
Funduszy Europejskich Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

849 087,95 zł

5 Ochrona polskiego 
dziedzictwa kulturowego i 
historycznego

Podtrzymanie  i kultywowanie 
kultury i tradycji polskiej dla 
środowisk polonijnych z 
Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. 
Organizacja cykli wydarzeń 
kulturalno-patriotycznych 
organizowanych wokół ważnych 
świąt narodowych i kościelnych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 402 075,30 zł

6 Wzmocnienie zdolności 
organizacyjnych 21 świetlic 
integracyjnych na Białorusi 
podczas pandemii Covid-18

"1. Wzmocnienie zdolności 
organizacyjnych 21 świetlic 
integracyjnych dla dzieci w 
obwodach grodzieńskim, 
mińskim i witebskim w czasie 
pandemii COVID-19 poprzez 
wyposażenie ich w zapas 
środków ochrony osobistej 
(maseczki, rękawiczki) i płyny 
dezynfekcyjne do rąk i 
powierzchni. 
2. Wzmocnienie zdolności 
organizacyjnych 21 świetlic 
integracyjnych dla dzieci w 
obwodach grodzieńskim, 
mińskim i witebskim w czasie 
pandemii COVID-19 poprzez 
doposażenie ich w sprzęt 
komputerowy umożliwiający 
prowadzenie

Minister Spraw Zagranicznych 1 323 170,00 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

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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 145854221          
 

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

7 Zwalczanie skutków 
pandemii COVID 19 - 
zaopatrzenie szpitali i 
placówek opieki na 
Zachodnim Brzegu 
Autonomii Palestyńskiej w 
respiratory i sprzęt ochrony 
osobistej

"1. Poprawa jakości usług 
medycznych świadczonych w 
publicznych szpitalach w 
Palestynie poprzez zakup 4 
respiratorów
2. Zmniejszenie skali 
potencjalnych zachorowań na 
COVID-19 poprzez zwiększenie 
dostępu do środków uchrony 
osobistej wśród podopiecznych 
placówek opieki oraz pacjentów 
kliniki w Taybeh
3. Poszerzenie świadomości 
wśród lokalnej społeczności na 
temat prewencji zakażenia 
poprzez realizację kampanii w 
social mediach."

Minister Spraw Zagranicznych 860 000,00 zł

8 Wsparcie migrantów i 
uchodźców na terenie 
woje.Zachodniopomorskiego

Objęcie kompleksowym 
wsparciem min. 1000 obywateli 
państw trzecich przebywających 
na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego oraz podniesienie 
kompetencji ułatwiających 
obywatelom państw trzecich 
integrację szczególnie w 
zakresie znajomości języka 
polskiego, rynku pracy, wiedzy 
obywatelskiej, kultury i historii 
polskiej.

Skarb Państwa Departament 
Funduszy Europejskich Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

996 964,50 zł
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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 2021-10-15
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