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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

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 Byrgoła 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
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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 w obszarze 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)                       

Zadania statutowe Caritas realizuje w szczególności poprzez:
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

1. Działania na rzecz bezdomnych i najuboższych mieszkańców Archidiecezji Warmińskiej
- działania prowadzone w Archidiecezjalnym Centrum Charytatywnym w Olsztynie oraz w Centrum 
Młodzieży we Fromborku;
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- w placówce we Fromborku prowadzona jest jedynie pomoc żywnościowa, w Olsztynie dodatkowo 
pomoc w zakresie higieny osobistej (bezdomni mogą korzystać z łaźni, w której mają możliwość się 
umyć, otrzymują też środki higieny, oraz z odzieżowni, w której otrzymują czystą odzież i bieliznę), 
pomoc medyczna oraz działania formacyjne i aktywizacyjne;
- pomoc żywnościowa świadczona w Olsztynie miała w 2017 roku dwie zasadnicze formy: wydawanie 
codziennych posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością (z posiłków korzystało każdego 
dnia od 50 do 140 osób, wydano w sumie ok. 28 tysięcy posiłków) oraz przygotowywanie i wydawanie 
posiłków (drugiego dania) dla klientów MOPS (przygotowano i wydano 20 006 posiłków).
- w funkcjonującej w Olsztynie poradni lekarskiej dla osób bezdomnych udzielono w roku 
sprawozdawczym 1130 porad, pacjentom wydawano potrzebne leki, opatrywano rany, itd.
- 1 raz w tygodniu w jadłodajni w Olsztynie funkcjonuje kawiarenka – forma spotkań „świetlicowych” 
dla bezdomnych (przy kawie, ciastkach, prasie, itd.)
- ramach realizowanych przez Caritas zadań publicznych, bezdomni i osoby zagrożone bezdomnością 
korzystały w Olsztynie także z porad prawnych, psychologicznych, pomocy pracownika socjalnego oraz 
terapeuty uzależnień. 
- pozostałe inicjatywy: obchody Światowego Dnia Ubogich, udział w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Osób Bezdomnych na Jasną Górę, Wieczerza Wigilijna (340 uczestników), Śniadanie Wielkanocne (300 
osób)
2. Działania na rzecz ochrony życia i rodziny: 
a) Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Olsztynie oraz Domu Samotnej Matki w Brąswałdzie
- W 2017 roku w Ośrodku mieszkały ogółem 53 osoby (22 kobiety i 31 dzieci), które spędziły w nim w 
sumie 4766 osobodoby, zaś w DSM 9 osób (5 kobiet i 4 dzieci), spędzając w nim w sumie 733 
osobodoby. 
- Ośrodek otaczał opieką również byłe mieszkanki (udzielono im w 2017 r. 396 porad specjalistycznych)
- w 2017 roku Ośrodek korzystał z darowizny przekazanej przez PKO Bank Polski przeznaczonej na zakup 
żywności dla podopiecznych.
- Dzieci obecnych i byłych mieszkanek OIK, wraz z dziećmi pracowników Caritas, wzięły udział w 
imprezie mikołajkowej przygotowanej przez kleryków WSD Hosianum w Olsztynie. Z okazji Mikołajek 
wybrane rodziny otrzymały także prezenty przygotowane dla nich przez firmę First Data Polcard.
b) prowadzenie Okien życia - pod opieką Caritas Archidiecezji Warmińskiej funkcjonują 2 „Okna Życia” 
(w parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie i w parafii p.w. św. Jerzego w Kętrzynie). W 
roku sprawozdawczym w „Oknie Życia” w Olsztynie znaleziono dwoje dzieci (rodzeństwo).
c) prowadzenie 2 rodzinnych domów dziecka – w Braniewie i Nidzicy – każda z placówek dysponowała 8
 miejscami, zapewniono w nich opiekę w sumie 19 dzieciom.
3. Działania na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – w 2017 roku Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej prowadziła 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze – w Górowie Iławeckim, Korszach i 
Lidzbarku Warmińskim, zapewniające opiekę 90 dzieciom w wieku od 7 do 15 lat; w świetlicach 
realizowane były programy wychowawcze i profilaktyczne, w miarę możliwości prowadzono pracę z 
rodzinami dzieci; w Korszach zorganizowano półkolonie, w Lidzbarku – zimowisko.
4. Działania na rzecz osób uzależnionych – prowadzenie Archidiecezjalnego Ośrodka Pomocy 
Uzależnionym Caritas Archidiecezji Warmińskiej - regularne spotkania grup AA (anonimowych 
alkoholików) i AlAnon (osób współuzależnionych) oraz Msze święte w intencji osób uzależnionych. W 
2017 roku kontynuowano, rozpoczętą w październiku 2016 roku, nowennę Mszy Świętych 
Dziękczynnych za Trzeźwość, która zakończyła się 24 czerwca 2017 roku.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
W 2017 roku Warsztaty otaczały opieką 29 osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu braniewskiego (2 osoby przychodziły na zajęcia 
z Fromborka, pozostałe 27 osób było dowożonych mikrobusem z gminy i miasta Braniewa oraz gminy 
Płoskinia - dziennie mikrobus przejeżdżał około 400 km). Warsztaty czynne były od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 7:00 do 16:00. 
Prowadzona w Warsztatach terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała 
się w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach terapeutycznych. W Warsztatach prowadzono także 
wsparcie psychoterapeutyczne, realizowano indywidualne programy rehabilitacyjne oraz trening 
ekonomiczny.
Podopieczni Warsztatów brali w 2017 roku udział w wielu dodatkowych formach aktywności. 
Zorganizowano dla nich wyjazd do Elbląga na III integracyjny Bieg Terenowy WTZ, pielgrzymkę 
autokarową do Gietrzwałdu, wyjazd do stadniny koni w Narusie, wyjazd do Kina w Braniewie na filmy 
pt. „Po prostu przyjaźń”, „Polandja”, „Listy do M3”. Wzięli udział w 11 imprezach okolicznościowych 
(m.in. wyjście do restauracji na obiad, przywitanie wiosny, dyskoteka. zabawy urodzinowe), 5 
konkursach (plastyczny organizowany przez SOSW w Braniewie i SPSPZOZ we Fromborku), 2 
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kiermaszach we Fromborku, a także w dniach rodziny i w III Integracyjnym Biegu Terenowym.
Uczestnicy Warsztatów wykonywali również prace porządkowe na terenie Centrum Młodzieży Caritas 
(koszenie i grabienie trawy, zbieranie śmieci, liści, gałęzi; plewienie rabatek kwiatowych).
Działalność Warsztatów była finansowana w 90% przez PFRON, a w 10% przez powiat braniewski, 
oprócz tego wytwory uczestników były sprzedawane na kiermaszach, a dochód z ich sprzedaży był 
przeznaczany na „uspołecznienie” podopiecznych.
b) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku
W 2017 roku placówka objęła swoją opieką 35 osób niepełnosprawnych z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osoby chore psychicznie z terenu 
powiatu braniewskiego (kilku uczestników przychodziło na zajęcia z Fromborka, pozostałe osoby były 
dowożone busem z gminy Frombork, miasta i gminy Braniewa oraz gminy Płoskinia; dziennie mikrobus 
przejeżdżał około 350 km). 
Dom otwarty był od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 16:00. Zajęcia terapeutyczne w zakresie 
rehabilitacji społecznej odbywały się w grupach bądź indywidualnie w 6 salach terapeutycznych, dla 
poszczególnych osób prowadzono muzykoterapię, biblioterapię i aromaterapię, podopieczni Domu 
wykonywali także drobne prace porządkowe na terenie placówki. 
W realizacji powierzonych zadań Dom współpracował z rodzinami podopiecznych, Powiatowym Domem 
Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Braniewie, Fromborku i 
Płoskini, Domem Kultury i Warsztatami Terapii Zajęciowej Caritas we Fromborku, z MGOPS we 
Fromborku, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Miejsko-Gminnym Domem Kultury we Fromborku 
oraz lokalnymi kościołami.
Podopieczni Domu wzięli udział w 18 imprezach integracyjnych i okolicznościowych, 6 konkursach i 
prezentacjach o charakterze miejskim i regionalnym, a ich prace i wyroby rękodzielnicze prezentowane 
były na kiermaszu wielkanocnym i Wigilii Miejskiej we Fromborku.
Działania Domu finansowane były ze środków powiatu braniewskiego. W roku sprawozdawczym Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej zakupiła dla placówki bus osobowy dostosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany przez PFRON w ramach programu „Wyrównywanie 
szans między regionami”.
c) dofinansowanie rehabilitacji 
W roku sprawozdawczym Caritas Archidiecezji Warmińskiej dofinansowała bieżącą rehabilitację dwójki 
dzieci oraz zorganizowała zbiórkę środków na zakup C-Eye („Oka świadomości”), czyli urządzenia 
pozwalającego osobom całkowicie sparaliżowanym komunikować się ze światem zewnętrznym z 
wykorzystaniem jedynie ruchu gałek ocznych. Prowadzona na portalu pomagam.caritas.pl zbiórka 
zakończyła się sukcesem, dzięki czemu zakupiono dla Rafała niezbędny sprzęt.
Innymi dziećmi, które skorzystały z rehabilitacji w ramach zbiórki publicznej są Wojciech i Maciej. Ich 
historia została opisana w programie „Sprawa dla reportera”. Po nagłośnieniu historii, udało się zebrać 
niemal 100 tysięcy złotych które zostaną przeznaczone na rehabilitację i zakup niezbędnych sprzętów 
dla dzieci.
6. Działalność lecznicza
W 2017 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadziła 4 Stacje Opieki, zajmujące się świadczeniem 
opieki długoterminowej, paliatywnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej (były to Hospicjum Domowe 
w Olsztynie oraz Centra Pielęgniarstwa w Górowie Iławeckim, Nidzicy i Pieniężnie).
Wszystkie Stacje prowadziły wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego opiekę nad osobami przewlekle 
unieruchomionymi lub terminalnie chorymi przebywającymi w domu (m.in. łóżek, wózków 
inwalidzkich, kul, balkoników, ssaków, koncentratorów tlenu, respiratorów). Zapasy sprzętów (przede 
wszystkim respiratorów, koncentratorów tlenu, pulsoksymetór, koflatory) były uzupełniane na bieżąco 
(w samym Hospicjum Domowym w Olsztynie przeznaczono na ten cel ok. 500 tysięcy złotych), przede 
wszystkim ze środków wypracowanych przez placówki, ale także dzięki środkom pozyskanym w ramach 
akcji „Pola Nadziei” oraz darowiznom.
Stacje utrzymywały się z wypracowanych przez siebie, w ramach kontraktów z NFZ, środków oraz 
darowizn firm i osób prywatnych. Wszystkie stacje dysponują samochodami służbowymi, ze względu na 
to, że pomoc świadczona jest pacjentom przede wszystkim w miejscach ich zamieszkania. W roku 
sprawozdawczym Hospicjum Domowe Caritas w Olsztynie otrzymało jeden nowy samochód osobowy 
od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Stacje udzielały swoim pacjentom wsparcia socjalnego, włączając się w dystrybucję różnego rodzaju 
darów wśród potrzebujących rodzin. Dzięki ofiarności darczyńców, 160 dzieci będących pod opieką 
olsztyńskiego Hospicjum (dzieci chore i ich rodzeństwo) otrzymały paczki świąteczne. Dzieci będące pod 
opieką Hospicjum i Stacji w Nidzicy otrzymały także upominki z okazji Dnia Dziecka (11 dzieci).
Stacje w Nidzicy i Olsztynie, prowadzące opiekę paliatywną, zapewniały swoim pacjentom opiekę 
całodobową – w ciągu dnia prowadzono regularne wizyty domowe, w ciągu nocy i w dni świąteczne 
poszczególne pielęgniarki pełniły dyżury (pozostając do dyspozycji pacjentów w miarę zgłaszanych 
telefonicznie potrzeb). Otaczały one opieką także rodziny pacjentów (zarówno rodziny pacjentów 
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żyjących, jak i rodziny w żałobie). 
Dzięki współpracy z Fundacją Hospicyjną z Gdańska 2 dzieci z rodzin osieroconych otrzymało dodatkowe 
wsparcie finansowe przeznaczone na zaspokajanie ich potrzeb edukacyjnych. W Olsztynie i w Nidzicy co 
miesiąc odprawiane są Msze Święte w intencji zmarłych pacjentów oraz rodzin w żałobie (w Olsztynie w 
trzecią niedzielę miesiąca, w Nidzicy w pierwszą niedzielę miesiąca). W Olsztynie po Mszach odbywały 
się spotkania dla rodzin w żałobie. W czerwcu 2017 wolontariusze Fabryki Michelin Polska S.A., przy 
wsparciu Caritas Archidiecezji Warmińskiej i prywatnych darczyńców, wyremontowali mieszkanie 
rodziny w żałobie.
Stacje w Nidzicy i Olsztynie brały udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Celem akcji jest 
pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w 
społeczeństwie. Każdego roku na początku października w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki 
Paliatywno-Hospicyjnej przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach sadzone są 
żonkile. Wiosną, kiedy kwiaty zakwitną, rozpoczyna się drugi etap akcji. Na ulicach, w centrach 
handlowych i parkach, wolontariusze kwestują na rzecz osób terminalnie chorych. Każdy włączający się 
w akcję Ofiarodawca otrzymuje za przekazany datek kwiat żonkila (lub jego symbol), jako wyraz 
wdzięczności za okazane serce. W akcję zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy.
Obie stacje rozpoczęły w roku sprawozdawczym kształcenie dorosłych wolontariuszy, którzy będą pełnili 
rolę wolontariuszy medycznych w domach pacjentów. Ponad 20 dorosłych osób przeszło szkolenie z 
podstaw opieki nad osobami leżącymi, szkolenia z komunikacji z chorymi i wiele innych, które mają ich 
przygotować do niesienia profesjonalnej pomocy pacjentom i ich rodzinom.
Hospicjum Domowe w Olsztynie w roku sprawozdawczym otoczyło opieką hospicyjną 437 osób (w tym 
70 dzieci), pielęgniarską opieką długoterminową 43 pacjentów, opieką długoterminową dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie 51 osób oraz 15 korzystających z respiratora dzieci.  prowadzonej przy 
Hospicjum Poradni Medycyny Paliatywnej skorzystało 58 osób.
Stacja Opieki Caritas w Nidzicy otoczyła opieką hospicyjną 151 pacjentów, pielęgniarską opieką 
długoterminową 28 osób. 
Stacja w Pieniężnie nakierowana jest przede wszystkim na domową opiekę długoterminową. W 2017 
roku obejmowała opieką 82 pacjentów (55 w Pieniężnie, 27 w Ornecie), pozostających pod opieką Stacji 
przez 9913 osobodni (w Pieniężnie 7026, w Ornecie 2887).
Stacja w Górowie Iławeckim zapewniała w 2017 roku opiekę długoterminową (62 pacjentów), opiekę 
pielęgniarek środowiskowych (9120 pacjentów przypisanych do pielęgniarek, 7146 wizyt), opiekę 
pielęgniarek szkolnych (opiekujących się 1564 dziećmi), opiekę położnej środowiskowej (4989 
pacjentek, 2565 wizyty). Pracownicy Stacji otaczali opieką młodzież biorącą udział w zawodach 
sportowych (24 razy) oraz wykonywali badania profilaktyczne (pomiar poziomu cukru, pomiar ciśnienia 
krwi), wzięli też udział w 2 festynach gminnych, realizując działania z zakresu promocji zdrowia. Stacja 
podpisała także umowy z 5 szkołami na prowadzenie gabinetów medycyny szkolnej. W związku ze 
zmianą istniejących przepisów, w szkołach utworzono gabinety medyczne.
W ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodziny w czasie 
choroby” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Caritas prowadziła 
przez cały 2017 rok Dzienny Dom Opieki Medycznej. Pacjenci Dziennego Domu otrzymują profesjonale 
wsparcie mające pomóc im w osiągnięciu większego stopnia sprawności i samodzielności (opiekują się 
nimi pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, psycholog, lekarz geriatra, 
lekarz rehabilitacji).
W roku sprawozdawczym Caritas Archidiecezji Warmińskiej uzyskała certyfikat jakości zarządzania ISO 
9001 : 2015 w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
W grudniu 2017 roku Caritas nabyła od Miasta Olsztyn, z 99% bonifikatą, nieruchomość przy ul. 
Kromera w Olsztynie, z przeznaczeniem na utworzenie Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci.
7. Działania formacyjne, edukacyjne i promocyjne
Udział w Orszaku Trzech Króli
Z okazji Roku Świętego Brata Alberta przedstawiciele Caritas Archidiecezji Warmińskiej uczestniczyli 
czynnie w organizacji Orszaku Trzech Króli. Wolontariusze Caritas tworzyli szpaler przy pierwszym 
mansjonie Orszaku, a po jego zakończeniu, w czasie koncertu, rozdawali wszystkim uczestnikom 
„chlebki miłosierdzia”. Siostry Albertynki wraz z podopiecznym Archidiecezjalnego Centrum 
Charytatywnego przygotowały trzeci mansjon, w czasie którego ilustrowały potrzebę niesienia miłości 
miłosiernej.
Wizyty w szkołach
Obchodzony w roku sprawozdawczym Rok Świętego Brata Alberta był okazją, dzięki której Siostry 
Albertynki były regularnie zapraszane do olsztyńskich szkół. W czasie gościnnych katechez siostry 
przybliżały młodzieży osobę i myśl św. Brata Alberta, a także realizowane pod jego patronatem dzieła 
miłosierdzia, w tym, przede wszystkim, działania warmińskiej Caritas.
Szkoły na terenie archidiecezji odwiedzał także koordynator wolontariatu Caritas, który opowiadał w 
nich o możliwościach włączania się w działania na rzecz najbardziej potrzebujących.
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Niedziela ze św. Bratem Albertem
Kolejna inicjatywa związana z obchodami Roku Świętego Brata Alberta. Dyrektor Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej, Siostry Albertynki oraz wolontariusze Caritas opowiadali w parafii pw. NMP Królowej 
Polski w Olsztynie o życiu i działalności Brata Alberta oraz o dziełach miłosierdzia będących kontynuacją 
jego misji.
Szkoła wolontariuszy parafialnych
Warmińska Caritas została zaproszona do udziału w organizowanej przez Wydział Duszpasterski Kurii 
Metropolii Warmińskiej „Szkoły wolontariuszy parafialnych”. W ramach jednego ze spotkań pracownik 
Caritas przedstawiał wolontariuszom parafialnym możliwości działania wolontariatu, jego finansowania 
i organizowania, podstawy prawne, przykłady dzieł prowadzonych przez Caritas, wyzwania stające 
przed wolontariuszami oraz inne zagadnienia z zakresu wolontariatu parafialnego.
8. Inne działania
Kolonie
Dzięki środkom pozyskanym w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wpłat 1% podatku, 
dofinansowaniu z Kuratorium Oświaty oraz darowiznom przekazanym przez warmińskie parafie, Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej zorganizowała w 2017 roku, tak jak w latach poprzednich, bezpłatne kolonie 
dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu archidiecezji warmińskiej (w roku sprawozdawczym odbyło się 
8 turnusów kolonijnych, wzięło w nich udział 320 dzieci). 
Kolonie odbyły się w 3 ośrodkach – w Rybakach w czasie 2 turnusów odpoczywało 90 dzieci, we 
Fromborku w czasie 4 turnusów – 140 dzieci, a w Mikoszowie w czasie 2 turnusy – 90 dzieci. Wszyscy 
zaangażowani w organizację kolonii wychowawcy i kierownicy byli wolontariuszami.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, dzięki wpłatom z tytułu 1%, dofinansowała także wypoczynek dzieci 
organizowany przez wiele parafii z terenu całej archidiecezji. W ten sposób bezpłatny (lub dużo tańszy) 
wypoczynek letni został zapewniony kolejnym kilkuset dzieciom.
Wolontariat
Wszelkie działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej wspierane są przez licznych 
wolontariuszy. Na terenie archidiecezji warmińskiej, poza grupami wolontariuszy związanymi z 
poszczególnymi dziełami, wolontariat Caritas funkcjonuje w 2 podstawowych formach: Parafialnych 
Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas.
Parafialne Zespoły Caritas powoływane są przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Warmińskiej na wniosek 
proboszcza miejsca. W 2017 roku na ternie archidiecezji warmińskiej działały 73 Parafialne Zespoły, 
skupiające ok. 700 członków. Szkolne Koła Caritas powoływane są na wniosek dyrektora szkoły, ich 
opiekunami są nauczyciele (najczęściej katecheci). W 2017 roku na ternie archidiecezji działały 81 
Szkolnych Kół Caritas, zrzeszających ok. 1600 wolontariuszy. 
Poza udziałem w akcjach koordynowanych przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej, takich jak 
rozprowadzanie żywności w ramach programów Embargo, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa i 
Spiżarnia Caritas czy udziałem w zbiórkach żywności, Szkolne Koła i Parafialne Zespoły Caritas prowadzą 
na swoim terenie działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności – organizują akcje 
pomocy najbiedniejszym mieszkańcom, kiermasze, festyny, itp. We wrześniu 2017 roku wolontariusze 
SKC posługiwali w czasie uroczystości odpustowych, połączonych z obchodami 140 rocznicy objawień w 
Gietrzwałdzie.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadziła również działania formacyjne skierowane do 
wolontariuszy. W 2017 roku opiekunowie Szkolnych Kół przez cały rok szkolny spotykali się na 
comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w Olsztynie. Szkolnym Kołom i Parafialnym Zespołom 
regularnie przekazywano także materiały formacyjne, które z myślą o nich przygotowywała Caritas 
Polska.
W maju 2017 roku wolontariusze i pracownicy Caritas udali się na pieszą pielgrzymkę z Olsztyna do 
Gietrzwałdu. W ostatnim tygodniu maja wolontariusze SKC wzięli udział w Mszy Świętej i festynie w 
Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie w ramach podsumowania akcji „Pola 
Nadziei”, a także całości działań wolontariatu w kończącym się roku szkolnym. W czasie spotkania 
rozdano także, przyznane po raz pierwszy, nagrody „Przyjaciel Hospicjum”.
Pomoc doraźna
Biuro Caritas w Olsztynie przez cały rok pośredniczyło w przekazywaniu przez mieszkańców Olsztyna i 
okolic używanych mebli i sprzętu AGD dla potrzebujących zgłaszających się po pomoc do Caritas. 
Osobom zgłaszającym się po pomoc w sytuacjach kryzysowych (osobom w kryzysie osobistym, 
finansowym, byłym więźniom), jednorazowo, w zależności od potrzeb, wydawana była również 
żywność, odzież, leki, środki higieny osobistej i środki czystości.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej wraz z Biurem Senatorskim Lidii Staroń zorganizowała także zbiórkę 
środków finansowych na pomoc dla pogorzelców z Najdymowa. 
„Siatka Miłosierdzia”
W roku sprawozdawczym kontynuowano, rozpoczętą w ramach obchodów Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia, akcję „Siatka Miłosierdzia”. Do parafii, których proboszczowie wyrazili zainteresowanie 
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udziałem w akcji, Caritas przekazała bezpłatnie „Siatki” - papierowe torby na zakupy, na których 
umieszczono informacje o prowadzonej zbiórce żywności i środków czystości. „Siatki” odbierane były 
przez chętnych parafian, wypełniane przez nich trwałymi produktami żywnościowymi i środkami 
czystości, a następnie przekazywane z powrotem do parafii lub do centrali Caritas, gdzie zebrane 
produkty wykorzystywane były do udzielenia pomocy potrzebującym rodzinom. W ramach akcji w 
parafiach rozprowadzono ok. 1500 siatek.
Formacja duchowa pracowników Caritas Archidiecezji Warmińskiej
W maju 2017 roku pracownicy Caritas wzięli udział w, opisanej powyżej, pielgrzymce do Gietrzwałdu. 
Ponadto, od dnia rozpoczęcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w Centrali Caritas w Olsztynie 
pracownicy, wolontariusze i podopieczni spotykają się codziennie o godzinie 15.00 na wspólnej 
modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego. W pozostałych placówkach warmińskiej Caritas wspólna 
modlitwa jest praktykowana nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
W marcu 2017 roku pracownicy wzięli udział w wielkopostnym dniu skupienia w Gietrzwałdzie, a w 
czerwcu 2017 roku w pielgrzymce do Krakowa na uroczystości ku czci Świętego Brata Alberta – 
spotkanie przedstawicieli dzieł miłosierdzia, którym patronuje św. Brat Albert.
9. Udział w realizacji ogólnopolski programów koordynowanych przez Caritas Polska
Program „Skrzydła”
„Skrzydła” to program długofalowej pomocy na rzecz dzieci i młodzieży (uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), mającej na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych. Pomoc w 
ramach programu kierowana jest do tych uczniów, których edukacja jest zagrożona z powodu 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź losowej.
Pomoc realizowana jest dzięki wpłatom indywidualnych darczyńców, którzy niejako „adoptują” dziecko, 
łożąc na jego potrzeby szkolne przez 10 kolejnych miesięcy. W 2017 roku w realizację Programu 
włączyło się 27 darczyńców. Program częściowo dofinansowywany jest także przez Caritas Polska w 
ramach „Skarbonki Skrzydeł”. Darczyńcy mają także możliwość składania małych ofiar jednorazowych, 
które składają się na „Skarbonkę Skrzydeł” Archidiecezji Warmińskiej. 
W 2017 roku Programem objętych było 81 dzieci, w tym 50 w ramach pomocy od indywidulanych 
darczyńców, 20 w ramach „Skarbonki Skrzydeł” Caritas, 10 dzieci w ramach „Dwóch talentów”, i 1 
dziecko w ramach „Skrzydła marzeń”. W sumie na pomoc dzieciom w ramach Programu przekazano w 
ciągu roku ok. 109 tys. złotych (pieniądze te przeznaczane są przez opiekunów uczniów na zakup 
odzieży, pomocy szkolnych, podręczników, opłaty za internat, dojazdy do szkoły, wycieczki szkolne, 
zajęcia pozalekcyjne). 
Rozprowadzanie żywności w ramach programu Embargo oraz Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa
Program Embargo jest programem uruchomionym przez Agencję Rynku Rolnego w celu 
zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych, owoców i warzyw, wycofanych z rynku w 
konsekwencji rosyjskiego embarga. W ramach tego programu, za pośrednictwem parafii, Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej rozprowadziła w 2017 roku wśród najuboższych mieszkańców Archidiecezji 
blisko 15 ton jabłek.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to program pomocy dla osób najuboższych mieszkańców Unii 
Europejskiej. W 2017 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej po raz kolejny została regionalną 
organizacją partnerską Caritas Polska w realizacji tego programu. Żywność w ramach PO PŻ była 
rozprowadzana przez 23 podmioty (przede wszystkim parafie). Pomoc objęła ok. 5 tysięcy osób.
„Spiżarnia Caritas”
„Spiżarnia” to nowy projekt pilotowany przez Caritas Polska, mający na celu przeciwdziałanie 
marnotrawieniu żywności. W ramach projektu Caritas diecezjalne odbierają ze sklepów sieci 
„Biedronka” i „Tesco” żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia. Żywność przekazywana jest 
w formie darowizny i natychmiast rozprowadzana wśród potrzebujących. W okresie od października 
(czyli pierwszego miesiąca funkcjonowania projektu) do grudnia warmińska Caritas odebrała ze 
sklepów żywność o wartości ponad 500 tysięcy złotych.
W ramach wsparcia realizacji tego projektu (i innych programów żywnościowych), Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej, jako jedna z 5 diecezjalnych Caritas w Polsce, otrzymała darowiznę w postaci samochodu 
– busa-chłodni do przewozu żywności. Samochód został zakupiony ze środków, które Jeronimo Martins 
zgromadziła w ramach akcji sprzedaży Świeżaków w pierwszy weekend września 2017 roku.
Kolonie polonijne
Kolonie dla dzieci Polonii zorganizowane zostały we współpracy z Caritas Polska, która pozyskała na ten 
cel środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach kolonii zorganizowanych przez 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Ośrodku w Rybakach odpoczywało 45 dzieci posiadających polskie 
korzenie, a mieszkających na Litwie. Kolonie były dla nich nie tylko okazją do wypoczynku, ale także 
poznawania polskiej kultury, języka i historii oraz zapoznania się z polskimi rówieśnikami, którzy razem 
z nimi spędzali czas na koloniach.
Tornister pełen uśmiechów
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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)

53750

40

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)

Nie dotyczy

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

W ramach akcji w parafiach i placówkach Caritas Archidiecezji Warmińskiej rozprowadzono wśród 
dzieci z najuboższych rodzin archidiecezji ponad 500 kompletów wyprawek szkolnych. Przybory szkolne, 
służące do wypełnienia plecaków, pochodziły z darowizn osób indywidualnych, w roku 
sprawozdawczym głównie ze zbiórki prowadzonej przez Radio Olsztyn w siedzibie Radia i przy sklepie 
Tesco w Olsztynie. Wyprawki dla dzieci z Hospicjum Domowego (pacjentów i ich rodzeństwa) 
przygotowała fundacja MitsuManiaki Dzieciom.
Ogólnopolskie zbiórki żywności „Tak, pomagam!”
W 2017 roku Caritas w całej Polsce zorganizowały 3 zbiórki żywności, w czasie których w sklepach w 
całej Polsce wolontariusze zbierali żywność o długim terminie przydatności do spożycia.
Oprócz tradycyjnych zbiórek przedświątecznych (czyli XII i XIII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak, 
pomagam”), w czasie których zebrano w sumie niemal 15 ton żywności (przed Wielkanocą 6 ton, a 
przed Bożym Narodzeniem – 9 ton), we wrześniu 2017 roku po raz pierwszy przeprowadzono zbiórkę 
„Kromka chleba dla sąsiada”, w czasie której zbierano żywność w celu przygotowania paczek dla 
seniorów z lokalnych społeczności. W ramach tej akcji zebrano ok. 1,5 tony żywności.
Akcje wielkopostne
W okresie Wielkiego Postu po raz kolejny rozprowadzano w parafiach wielkanocne paschaliki. W roku 
sprawozdawczym rozprowadzono ok. 4,5 tysiąca świec. Dochód z tego dzieła zostanie przeznaczony na 
wsparcie działalności świetlic Caritas.
W Wielkim Poście w polskich domach po raz kolejny zagościły także skarbonki jałmużny wielkopostnej – 
„Skarbonki Miłosierdzia”. Na terenie Archidiecezji Warmińskiej rozprowadzono ich 6 tysięcy. Środki 
pozyskane w ramach jałmużny zostały przeznaczone na pomoc seniorom w lokalnych społecznościach.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zagościło w polskich domach w 2017 roku już po raz dwudziesty 
czwarty. Świece Wigilijnego Dzieła rozprowadzane były we wszystkich parafiach archidiecezji 
warmińskiej. Rozprowadzono ich w sumie ok. 58,5 tysiąca. Środki pozyskane w ramach akcji 
przeznaczone zostaną przede wszystkim na organizację letniego wypoczynku oraz przygotowanie 
wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Ponadto 10 groszy z każdej świecy, jak co roku, zostało wpłacone na konto Caritas Polska i przeznaczone 
na pomoc dzieciom i młodzieży z Ameryki Środkowej.
Pomoc udzielana za pośrednictwem Caritas Polska
W kwietniu 2017 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej zorganizowała w parafiach archidiecezji zbiórkę 
do puszek, w ramach której zgromadzono środki na pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego w Syrii. Na 
pomoc ofiarom wojny udało się zebrać 96 tysięcy złotych. Pieniądze przekazane zostały Caritas Polska, 
która podjęła się koordynowania płynącej z całej Polski pomocy.
W sierpniu 2017 roku na konto warmińskiej Caritas wpłacano z kolei darowizny na pomoc dla ofiar 
huraganu, który przeszedł przez południową Polskę. Zebrano w ten sposób 19 tysięcy złotych. Również 
ta kwota została przekazana na konto Caritas Polska.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działania na rzecz osób 
bezdomnych i 
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 320 dzieci z 
najuboższych rodzin z 
terenu archidiecezji oraz 
45 dzieci polonijnych z 
Litwy, realizacja 
programów „Skrzydła”, 
„Tornister pełen 
uśmiechów”, 
koordynowanie działań 
wolontariatu na terenie 
archidiecezji – liczne 
lokalne działania 
charytatywne w parafiach 
na terenie archidiecezji 
oraz w jednostkach 
Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej; pomoc 
żywnościowa dla 
najuboższych 
mieszkańców archidiecezji 
– realizacja programów: 
PO PŻ, „Spiżarnia Caritas”, 
„Embargo” oraz 
organizacja zbiórek 
żywności „Tak, pomagam”, 
„Kromka chleba dla 
sąsiada”, „Siatka 
miłosierdzia”; pomoc 
doraźna dla osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej (np. 
opuszczających zakłady 
karne).

94.91.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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 
usługi z zakresu opieki 
paliatywnej, hospicyjnej, 
długoterminowej oraz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej. Wszystkie 
stacje prowadziły w roku 
sprawozdawczym 
wypożyczalnie sprzętu 
medycznego (w których 
pacjenci mogli 
nieodpłatnie wypożyczyć 
łóżka szpitalne, wózki 
inwalidzkie, itp.). Stacje 
prowadzą przede 
wszystkim opiekę nad 
pacjentami w ich domach 
(lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci, 
psychologowie, kapelani 
dojeżdżają do domu 
chorego), opieką Stacji 
otaczane są także rodziny 
pacjentów (również w 
okresie żałoby po śmierci 
pacjenta). Stacje w Nidzicy 
i Olsztynie, prowadzące 
opiekę hospicyjną, 
zapewniały swoim 
pacjentom opiekę 
całodobową (wizyty w 
domach pacjentów w 
ciągu dnia w dni robocze, 
natomiast w nocy i dni 
wolne – dyżury 
telefoniczne).
2. Rehabilitacja.
3. Działania edukacyjne 
dla rodzin pacjentów.
4. Dzienny dom opieki 
medycznej – działanie 
pilotażowe w ramach 
projektu 
dofinansowanego ze 
środków Unijnych, forma 
zdeinstytucjonalizowanej 
opieki nad osobami 
zależnymi, mająca na celu 
usprawnić osoby zależne 
oraz edukować członków 
ich rodzin.

86.90.C
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 13 088 651,99 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. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

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

Prowadzenie w Olsztynie 
Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej dla Kobiet i Ich 
Dzieci Ofiar Przemocy w 
Rodzinie, Domu Samotnej 
Matki w Brąswałdzie oraz 
Rodzinnych Domów 
Dziecka w Braniewie i 
Nidzicy. Zapewnienie 
opieki i schronienia 
kobietom w ciąży, 
matkom z dziećmi 
pozostającymi bez dachu 
nad głowy lub muszącymi 
opuścić swoje domy ze 
względu na doświadczaną 
przemoc, opieka nad 
osobami niezaradnymi 
życiowo, zapewnienie 
opieki sierotom 
naturalnym i społecznym 
opieki w warunkach 
możliwie zbliżonych do 
domowych.

87.90.Z
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 889 936,84 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 198 715,15 zł

578 476,38 zł

7 588 061,79 zł

903 365,39 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 610 876,53 zł

0,00 zł

1 203 205,63 zł

2 245 169,06 zł

162 501,84 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 198 715,15 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

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 89 051,57 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 229 935,34 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

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

128 189,00 zł

2 Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 38 277,00 zł

3 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 46 600,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 209 156,75 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 069 903,56 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 1 847 936,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 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: 11 099 069,77 zł 229 935,34 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

11 041 999,86 zł 229 935,34 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

57 069,91 zł 0,00 zł

4 Działania na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - świetlice, ośrodki wsparcia 4 980,00 zł

1 Kolonie Redemptor 35 811,00 zł

2 Kolonie Dorotowo 13 000,00 zł

3 Wypoczynek Nowe Kawkowo 11 845,00 zł

4 Fatima Olsztyn 10 200,00 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

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

65,0 osób

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

52,4 etatów

72,0 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)

220,00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

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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w 
tym:

b) inne osoby 220,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 986 584,58 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 716 365,68 zł

2 005 918,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

90 392,00 zł

- inne świadczenia 620 055,64 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 270 218,90 zł

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

3 986 584,58 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 986 584,58 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)

7 337,50 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)

324 877,88 zł

1 960,00 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

10,00 osób

1 950,00 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)

350,00 osób

w 
tym:

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

330,00 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

9 500,00 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 "Przygotowanie i dystrybucja 
gorących posiłków dla 
uprawnionych klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynie - 
realizacja zadania w ramach 
Programu <Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania>"

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych mieszkańców 
Olsztyna

Gmina Olsztyn 200 060,00 zł

2 "Prowadzenie Świetlicy 
Parafialnej "Przytulisko" w 
Lidzbarku Warmińskim"

Opieka nad dziećmi 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zmniejszenie skali 
zjawiska wykluczenia 
społecznego, profilaktyka 
uzależnień

Gmina Lidzbark Warmiński 25 485,00 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

11 874,75 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 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) w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do 
warunków domowych

Zarząd Powiatu Braniewskiego 185 161,48 zł

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

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

Zarząd Powiatu Nidzickiego 209 739,06 zł

5 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej we 
Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa 30 dorosłych osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego 53 320,00 zł

6 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy we Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 30 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego 467 892,00 zł

7 "Prowadzenie konsultacji 
spotkań pierwszego 
kontaktu, poradnictwa 
psychoedukacji, pomocy i 
wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy 
w rodzinie, przebywających i 
zgłaszających się do Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej dla 
Kobiet i Ich Dzieci Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
Caritas"

Pomoc rodzinom w kryzysie Gmina Olsztyn 7 200,00 zł

8 "Prowadzenie świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej 
w Korszach"

Opieka nad dziećmi 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zmniejszenie skali 
zjawiska wykluczenia 
społecznego, profilaktyka 
uzależnień

Gmina Korsze 14 219,11 zł

9 "Organizacja półkolonii w 
świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej Caritas w 
Korszach"

Opieka nad dziećmi 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zmniejszenie skali 
zjawiska wykluczenia 
społecznego, profilaktyka 
uzależnień

Powiat Kętrzyński 3 550,00 zł

10 "Domowa świetlica" Wsparcie rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
(organizacja czasu wolnego dla 
dzieci)

Powiat Bartoszycki 2 800,00 zł
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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)

11 "Prowadzenie konsultacji 
spotkań pierwszego 
kontaktu, poradnictwa 
psychoedukacji, pomocy i 
wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy 
w rodzinie, przebywających i 
zgłaszających się do Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej dla 
Kobiet i Ich Dzieci Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
Caritas"

Pomoc rodzinom w kryzysie Gmina Olsztyn 4 200,00 zł

12 "Program wyrównania różnic 
między regionami III"

Zakup busa do przewożenia 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy CAW we 
Fromborku

Powiat Braniewski 80 000,00 zł

13 "Co w bezdomnym burczy? 
Jadłodajnia i kawiarenka dla 
bezdomnych"

Wsparcie żywnościowe dla 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością mieszkańców 
Olsztyna i okolicznych 
miejscowości

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

6 500,00 zł

14 "Nie czuć (się) bezdomnym. 
Łaźnia dla bezdomnych"

Pomoc osobom bezdomnym w 
utrzymaniu właściwego 
poziomu higieny

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

5 100,00 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej we 
Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa 30 dorosłych osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

479 880,00 zł

2 "Zdrowiej w domu. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej - 
wsparcie dla rodzin w czasie 
choroby" w ramach PO WER 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zapewnienie opieki pacjentom 
w dziennym domu opieki 
medycznej

Minister Zdrowia, Europejski 
Fundusz Społeczny

401 374,31 zł

3 "Odnaleźć się na nowo - 
kontynuacja"

Wsparcie rodzin w sytuacjach 
kryzysowych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 25 000,00 zł

4 "Wzmocnienie i 
usprawnienie systemu 
interwencji, ochrony zdrowia 
i życia osób bezdomnych"

Ochrona życia i zdrowia osób 
bezdomnych poprzez 
zapewnienie im dostępu do 
usług żywnościowych i 
higienicznych, zaopatrzenie ich 
w odzież, opatrywanie ran, itp.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

130 000,00 zł

5 "Zorganizowanie w 2017 
roku wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu 
województwa warmińsko-
mazurskiego. Wakacje z 
Caritas- śladami myśli Św. 
Brata Alberta"

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

Warmińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty

71 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1

3 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 2

4 Ministerstwo Zdrowia. Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1

6 "Dzieci, wiosna życia, 
zadatek przyszłości każdej 
dzisiejszej ojczyzny - kolonie 
Caritas dla dzieci polonijnych 
i polskich"

Organizacja wypoczynku 
letniego, połączonego z nauką 
języka polskiego oraz 
zapoznawaniem się z kulturą 
Polski, dla dzieci ze środowisk 
polonijnych z Litwy.

Senat RP/Caritas Polska 55 700,00 zł

7 "Powrót osób bezdomnych 
do społeczności - edycja 
2017"

Kompleksowe wsparcie osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością, zgłaszających 
się po pomoc do 
Archidiecezjalnego Centrum 
Charytatywnego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 60 000,00 zł

8 "Przebudowa istniejącego 
budynku pokoszarowego na 
cele turystyczno-hotelowe 
Bielik w Rybakach"

Dostosowanie budynku "Bielik" 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz 
przewidzianej do prowadzenia 
w nim działalności 
rehabilitacyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (Fundusz Kościelny)

2 425 000,00 zł
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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, 09.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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