
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 45 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-125 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89-523-64-02

Nr faksu 89-523-64-02 E-mail olsztyn@caritas.pl Strona www www.olsztyn.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04001311200000 6. Numer KRS 0000245507

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ks. Paweł Zięba dyrektor TAK

ks. Piotr Brygoła zastępca dyrektora TAK

s. Lucyna Gibowicz RM 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. prał. Andrzej Pluta przewodniczący komisji 
nadzorczej

TAK

ks. kan. Jerzy Balcer członek komisji 
nadzorczej

TAK

ks. prał. Leszek Galica członek komisji 
nadzorczej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i 
metodyczna formacja charytatywna,
2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, 
wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie 
jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu 
potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych 
matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, 
bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i 
uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
4. pomoc społeczna,
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
7. ochrona i promocja zdrowia,
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
11.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
12.  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13.  działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
14.  krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
15.  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
16.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
17.  działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
18.  przeciwdziałanie patologiom społecznym,
19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
20. ratownictwo i ochrona ludności,
21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości 
chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
23.  organizacja wolontariatu;
24. promocja i działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze 
pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.  systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
2. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy 
krzewienia miłości miłosiernej,
3. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, 
oświatowych, medycznych, poradni, wydawniczych oraz innych 
właściwych dla realizacji zadań Caritas,
4.  grupy wolontariatu Caritas
5.  prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność 
charytatywną,
6.  różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla 
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla 
dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych mieszkańców archidiecezji warmińskiej
- prowadzenie w Olsztynie kuchni i jadłodajni (jadłodajnia otwarta 6 dni w tygodniu, w roku 
sprawozdawczym korzystało z niej od 50 do 140 osób bezdomnych, a od lutego 2016 r., od lutego do 
grudnia 2016 jadłodajnia wydawała dodatkowo średnio 100 posiłków dla podopiecznych MOPS w 
Olsztynie), przychodni lekarskiej (w roku 2016 udzielono 1161 porad lekarskich), odzieżowni, łaźni 
(bezdomni mogli korzystać z niej przez 2 godziny dziennie, 6 dni w tygodniu, korzystało z niej od 4 do 10
 osób dziennie);
-organizacja Wigilii i Śniadania Wielkanocnego dla osób ubogich, bezdomnych i samotnych;
- prowadzenie jadłodajni we Fromborku (korzystało z niej 19-22 osób dziennie);
- udzielanie bezdomnym porad prawnych, psychologicznych, socjalnych oraz porad z zakresu terapii 
uzależnień;
- prowadzenie filmoterapii (5-20 uczestników, spotkania przez cały rok, poza wakacjami, 1 raz w 
tygodniu);
- działania ewangelizacyjne i formacyjne (rekolekcje adwentowe i wielkopostne, codzienna modlitwa i 
czytanie ewangelii).
2. Działania na rzecz ochrony życia i rodziny
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Olsztynie – zapewnienie miejsca do mieszkania oraz specjalistycznej opieki psychologicznej, 
pedagogicznej, prawnej i socjalnej, 68 osobom (28 kobietom i 40 dzieciom), przyjętym do Ośrodka ze 
względu na trudną sytuację ekonomiczną, przemoc psychiczną i fizyczną, alkoholizm, bezdomność;
- prowadzenie Domu Samotnej Matki w Brąswałdzie – otoczenie opieką 15 osób (8 kobiet i 7 dzieci);
- prowadzenie 2 „Okien życia” – w Olsztynie i Kętrzynie;
- prowadzenie 2 Rodzinnych Domów Dziecka, w Nidzicy i Braniewie – zapewnienie całodobowej opieki, 
w warunkach zbliżonych do domowych, 16 dzieciom;
3. Działania na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym 
– prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych (obejmowały one stałą opieką w roku szkolnym 
ok. 90 dzieci);
- organizacja bezpłatnego wypoczynku letniego dla 275 dzieci z najuboższych rodzin z terenu 
archidiecezji oraz 19 dzieci ze środowisk polonijnych z Litwy;
- organizacja pieszej pielgrzymki do Gietrzwałdu połączonej z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka;
- realizacja programów „Skrzydła”, „Tornister pełen uśmiechów”;

4. Działania na rzecz uchodźców i migrantów – otoczenie opieką 189 osób polskiego pochodzenia (lub 
będących członkami rodzin osób polskiego pochodzenia), ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy przez 
Polski Rząd, w związku z toczącymi się tam działaniami wojennymi.
5. Działania na rzecz osób uzależnionych – prowadzenie Archidiecezjalnego Ośrodka Pomocy 
Uzależnionym w Olsztynie, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych oraz 
kobiet – ofiar przemocy.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
– prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku 
– otoczenie opieką (aktywizacja zawodowa i rehabilitacja) 60 dorosłych osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu braniewskiego;
– sfinansowanie rehabilitacji 1 dziecka.
7. Działalność lecznicza – prowadzenie 4 Stacji Opieki, które otaczały opieką przede wszystkim 
pacjentów przewlekle i terminalnie chorych, prowadziły wypożyczalnie sprzętu służącego opiece i 
rehabilitacji pacjentów Stacji, udzielały pacjentom i ich rodzinom pomocy socjalnej, prowadziły 
działania na rzecz rodzin w żałobie, prowadziły akcje mające na celu promocję wolontariatu i działań 
hospicyjnych; prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej (pilotażowego projektu w ramach PO 
WER) oferującego rehabilitację i kompleksowe usprawnianie osobom niesamodzielnym oraz edukacje 
ich opiekunom.
8. Koordynowanie działań wolontariatu na terenie archidiecezji – liczne lokalne działania charytatywne 
w parafiach na terenie archidiecezji oraz jednostkach Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
9. Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców archidiecezji – udział w realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, realizacja programu Embargo, organizacja zbiórek żywności „Tak, 
pomagam”, organizacja akcji „Siatka Miłosierdzia”.
10. Udzielanie pomocy doraźnej ofiarom klęsk żywiołowych, pożarów, itp.
11. Włączanie się w pomoc międzynarodową organizowaną przez Caritas Polska – zbiórka funduszy na 
pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

53500

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działania na rzecz osób 
bezdomnych oraz 
najuboższych 
mieszkańców archidiecezji 
warmińskiej; Działania na 
rzecz dzieci zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym: prowadzenie 
3 świetlic opiekuńczo-
wychowawczych 
(obejmowały one stałą 
opieką w roku szkolnym 
ok. 90 dzieci), organizacja 
bezpłatnego wypoczynku 
letniego dla 275 dzieci z 
najuboższych rodzin z 
terenu archidiecezji oraz 
19 dzieci z rodzin 
polonijnych z Litwy, 
organizacja festynu 
rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka, realizacja 
programów „Skrzydła”, 
„Tornister pełen 
uśmiechów”; 
Koordynowanie działań 
wolontariatu na terenie 
archidiecezji – liczne 
lokalne działania 
charytatywne w parafiach 
na terenie archidiecezji 
oraz jednostkach Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej; 
Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych 
mieszkańców archidiecezji 
– realizacja programu PO 
PŻ, Embargo, organizacja 
zbiórek żywności i akcji 
„Siatka Miłosierdzia”; 
pomoc doraźna dla osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej (w tym 
m.in. opuszczających 
zakłady karne).

94.91.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

1. Prowadzenie 4 Stacji 
Opieki, świadczących 
przede wszystkim usługi z 
zakresu opieki 
długoterminowej i 
paliatywnej. Wszystkie 
Stacje prowadziły w roku 
sprawozdawczym 
wypożyczalnie sprzętu 
medycznego (tj. łóżka, 
wózki inwalidzkie, itp.). 
Stacje prowadzą opiekę 
nad chorymi w ich 
domach (lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci, 
psychologowie dojeżdżają 
do domu chorego), opieką 
stacji otoczone są także 
rodziny pacjentów (w tym 
rodziny przeżywające 
żałobę po stracie bliskich). 
Stacje w Nidzicy i 
Olsztynie, prowadzące 
opiekę paliatywną, 
zapewniały swoim 
pacjentom opiekę 
całodobową (wizyty w 
domach w ciągu dnia, zaś 
w ciągu nocy i w 
weekendy – dyżury 
telefoniczne). 2. 
Rehabilitacja  3. Działania 
edukacyjne dla rodzin 
pacjentów. 4. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej – 
działania pilotażowe, 
polegające na 
usprawnianiu pacjentów 
niesamodzielnych.

86.90.C

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony 
praw dziecka

1. Prowadzenie w 
Olsztynie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej dla 
Kobiet i Ich Dzieci Ofiar 
Przemocy w Rodzinie – 
Ośrodek dysponuje 30 
miejscami. W OIK ofiary 
przemocy korzystać mogą 
z pomocy psychologa, 
pedagoga, pracownika 
socjalnego, prawnika. Z 
możliwości konsultacji 
korzystają także byłe 
mieszkanki. 2. 
Prowadzenie Domu 
Samotnej Matki w 
Brąswałdzie. Udzielanie 
schronienia przede 
wszystkim kobietom w 
ciąży i pomocy w okresie 
okołoporodowym. 3. 
Prowadzenie rodzinnych 
domów dziecka w 
Braniewie i Nidzicy.

87.90.Z

Druk: NIW-CRSO 6



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 12 515 722,47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 397 724,32 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 117 998,15 zł

3 492 061,07 zł

5 848 367,93 zł

911 729,19 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 188 157,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 252 158,19 zł
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0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 957 408,63 zł

0,00 zł

0,00 zł

957 680,81 zł

999 727,82 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 117 998,15 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 67 120,53 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 171 446,46 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 11 855 320,09 zł 171 446,46 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

11 837 274,94 zł 171 446,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Działania na rzcz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - organizacja wypoczynku 
(letniego i zimowego) dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia

104 500,00 zł

2 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 47 500,00 zł

3 Działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - świetlice, ośrodki 
wsparcia

7 000,00 zł

1 Kolonie Redemptor 33 254,50 zł

2 Nowe Kawkowo 5 795,00 zł

3 Fatima Olsztyn 8 240,00 zł
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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 560 449,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

18 045,15 zł 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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

53,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

49,6 etatów

113,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

230,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

230,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 554 792,36 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 233 084,66 zł

1 625 217,09 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

45 816,00 zł

- inne świadczenia 562 051,57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 321 707,70 zł

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

3 554 792,36 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 554 792,36 zł

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

0,00 zł

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

2 266,66 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 785,08 zł

1 934,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

4,00 osób

1 930,00 osób

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

340,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 20,00 osób

320,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 700,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Zapewnienie dzieciom z 
terenu powiatu 
braniewskiego opieki i 
wychowania w całodobowej 
placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu 
rodzinnego

Zapewnienie całodobowej 
opieki i wychowania 8 dzieciom 
(sierotom biologicznym i 
społecznym) z trenu powiatu 
braniewskiego w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do 
warunków domowych

Zarząd Powiatu Braniewskiego 184 053,04 zł

2 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego na terenie 
miasta Nidzica

Zapewnienie całodobowej 
opieki i wychowania 8 dzieciom 
(sierotom biologicznym i 
społecznym) z trenu powiatu 
nidzickiego w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do 
warunków domowych

Zarząd Powiatu Nidzickiego 195 446,82 zł

3 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej we 
Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego 53 320,00 zł

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

0,00 zł

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

9 184,34 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

4 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy we Fromborku

Aktywizacja 30 dorosłych osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego 464 980,00 zł

5 Prowadzenie Świetlicy 
Parafialnej "Przytulisko" w 
Lidzbarku Warmińskim

Opieka nad dziećmi 
zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym, zmniejszenie skali 
wykluczenia społecznego

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 11 500,00 zł

6 Przygotowanie i dystrybucja 
gorących posiłków dla 
uprawnionych klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynie

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych mieszkańców 
Olsztyna poprzez wydawanie im 
ciepłych posiłków w formie 
drugiego dania

Gmina Olsztyn 202 280,00 zł

7 Higiena osobista pierwszym 
krokiem do zdrowia

Wsparcie osób bezdomnych w 
obszarze utrzymania higieny 
osobistej

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

6 500,00 zł

8 Konkurs plastyczno-filmowy 
„Miłosierdzie w 
codzienności”

Popularyzacja idei wolontariatu Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

3 500,00 zł

9 Trudny czas żałoby Wsparcie osób przeżywających 
żałobę po utracie najbliższych

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

5 500,00 zł

10 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Prowadzenie 
świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej w Korszach

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym wśród 
dzieci zagrożonych 
wykluczeniem

Urząd Miejski w Korszach 18 600,00 zł

11 Prowadzenie konsultacji, 
pierwszego kontaktu dla 
osób doświadczających 
przemocy w rodzinie, 
przebywających i 
zgłaszających się do OIK

Świadczenie specjalistycznej 
pomocy na rzecz rodzin - kobiet 
i dzieci - znajdujących się w 
sytuacji kryzysowej, zwłaszcza 
wynikającej z przemocy 
domowej

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień

18 725,00 zł

12 Zrozumieć seniora i jego 
rodzinę – wsparcie w 
terminalnej chorobie i 
osieroceniu

Edukacja z zakresu starzenia się, 
umierania, przeżywania żałoby, 
wsparcie osób przeżywających 
żałobę po śmierci najbliższych

Gmina Olsztyn 5 000,00 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej we 
Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób niepełnosprawnych

479 880,00 zł

2 Pomoc osobom polskiego 
pochodzenia i członkom ich 
najbliższej rodziny, 
zamieszkałym na terytorium 
objętym konfliktem 
zbrojnym na Ukrainie, 
których życie i zdrowie jest 
zagrożone

Pomoc osobom ewakuowanym 
ze wschodniej Ukrainy do Polski 
w rozpoczęciu nowego życia w 
Polsce, zapewnienie im 
schronienia, wyżywienia, opieki 
specjalistycznej i innego 
niezbędnego wsparcia w 
początkowym okresie ich 
pobytu w Polsce.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3 240 157,47 zł
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3 Kompleksowe wsparcie dla 
rodzin, w tym dotkniętych 
dysfunkcją i kryzysem. 
„Odnaleźć się na nowo”

Pomoc kobietom, ofiarom 
przemocy, osobom znajdującym 
się w sytuacji kryzysowej, oraz 
ich dzieciom poprzez udzielenie 
schronienia i specjalistycznego 
wsparcia.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 18 725,00 zł

4 Pozyskiwanie i dystrybucja 
żywności na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego, w tym 
dystrybucja żywności 
pozyskanej w ramach FEAD

Pozyskiwanie i dystrybucja 
żywności wśród najuboższych 
mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 23 389,00 zł

5 Rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku 
warsztatowego wraz ze 
zmianą użytkowania na halę 
sportową z częścią 
rehabilitacyjną

Przebudowa istniejącego 
budynku na salę sportową z 
częścią rehabilitacyjną w 
Ośrodku Caritas w Rybakach, w 
celu podniesienia jakości i 
rozszerzenia zakresu działań 
prowadzonych przez Caritas w 
Ośrodku w Rybakach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - Fundusz Kościelny

1 317 127,72 zł

6 Zorganizowanie w 2016 r. 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej z 
terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Wakacyjna przygoda z 
Caritas

Organizacja bezpłatnego 
wypoczynku letniego dla dzieci 
z rodzin wymagających 
wsparcia, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wamińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty

55 000,00 zł

7 Kultura dla każdego 
(ASOS 2014 2020)

Umożliwienie seniorom ze 
środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
(małych miejscowości 
województwa warmińsko-
mazurskiego) uczestniczenia w 
kulturze.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

93 180,53 zł

8 „Zdrowiej w domu. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej – 
wsparcie dla rodzin w czasie 
choroby” w ramach PO WER 
2014-2020 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Utworzenie i prowadzenie 
Dziennego Domu Opieki 
Medycznej

Minister Zdrowia, Europejski 
Fundusz Społeczny

207 361,58 zł

9 „Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli 
nie wie – wytłumacz. Jeśli 
nie może – pomóż” – kolonie 
Caritas dla dzieci polonijnych 
i polskich szansą na 
kształtowanie postaw

Organizacja wypoczynku dla 
dzieci ze środowisk polonijnych, 
zapoznawanie ich z polską 
kulturą, kształtowanie postaw 
patriotycznych

Minister Spraw Zagranicznych 16 580,00 zł

10 Powrót osób bezdomnych 
do społeczności. Edycja 
2016. Pomoc doraźna

Kompleksowe wsparcie osób 
bezdomnych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 49 932,00 zł

11 Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa (organizacja 
partnerska Caritas Polska)

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych mieszkańców 
archidiecezji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Unia Europejska

957 965,72 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

ks. Paweł Zięba Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Na rzecz Caritas Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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