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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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 (do 
30.06.2018)

TAK

ks. Piotr Hartkiewicz zastępca dyrektora (od 
09.05.2018)

TAK

s. Lucyna Gibowicz 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Działania na rzecz bezdomnych i najuboższych mieszkańców Archidiecezji Warmińskiej
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Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II w Olsztynie 
Centrum świadczy doraźną pomoc żywnościową, medyczną, pomoc w zakresie higieny, pomoc terapeutyczną, prawną i 
socjalną, organizowane są w nim spotkania okolicznościowe i rekolekcje. Jest także siedzibą administracji Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej. Na Centrum, poza częścią biurową, składają się: kuchnia i stołówka, poradnia lekarska, odzieżownia i łaźnia. 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Pomoc żywnościowa świadczona w Archidiecezjalnym Centrum Charytatywnym na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych 
bezdomnością i najuboższych mieszkańców Olsztyna miała w 2018 roku dwie zasadnicze formy.
Pierwsza z nich, obecna w działalności Caritas Archidiecezji Warmińskiej od samego początku istnienia Archidiecezjalnego 
Centrum Charytatywnego, to wydawanie codziennych posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Posiłki w 
jadłodajni wydawane były przez cały rok, od poniedziałku do soboty, o godzinie 12.00, otrzymywał je każdy, kto przyszedł do 
stołówki o wyznaczonej porze, z zastrzeżeniem, że z posiłku korzystać mogą jedynie osoby trzeźwe.
Posiłki przygotowywane były przez zatrudnioną w kuchni siostrę zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim, której każdego dnia pomagało kilku wolontariuszy. Obiad składał się zawsze z jednego dania, przy czym przy 
uroczystych okazjach (świętach kościelnych i państwowych, dniach patronackich) po obiedzie podawany był także deser. 
Kuchnia każdego dnia przygotowywała ok. 300 porcji posiłku. Nadwyżka posiłku przeznaczana była na dokładki. W 2018 roku z 
posiłków korzystało każdego dnia od 50 do 140 osób, wydano w sumie ok. 27 tysięcy posiłków (liczonych jako pojedyncze osoby 
spożywające posiłek, a nie wydane porcje), czyli o 2,5 tysiąca więcej niż w roku 2017. Kolejne 5267 posiłków wydano 
mieszkankom Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ich dzieciom.
Żywność potrzebna do przygotowywania posiłków zakupywana była ze środków pochodzących z dotacji Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych Caritas (w tym darowizn i wpłat z tytułu 1% podatku). Do 
przygotowywania posiłków wykorzystywano także żywność przekazywaną Caritas w formie darowizn, żywność pozyskaną w 
czasie przedświątecznych zbiórek żywności i akcji „Siatka Miłosierdzia” oraz pochodzącą z realizacji programów PO PŻ i 
„Spiżarnia Caritas”.
Drugą formą świadczonej w Centrum regularnej pomocy żywnościowej było przygotowywanie i wydawanie posiłków dla 
najuboższych rodzin z terenu Olsztyna, klientów MOPS.
Działanie to realizowane było w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, jako zadanie publiczne, zlecone Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej przez Miasto Olsztyn. W ramach zadania podopieczni MOPS otrzymywali przez pięć dni w tygodniu (od 
poniedziałku do piątku) posiłek w formie drugiego dania.
W ramach tego działania przygotowano i wydano 25 208 posiłków. Na potrzebę zadania do pracy w kuchni zatrudniono 2 
kucharki i pomoc kuchenną. Zadanie miało charakter powierzenia, było zatem w całości finansowane przez Gminę Olsztyn.
POMOC MEDYCZNA
W Centrum Charytatywnym funkcjonuje poradnia lekarska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Gabinet był 
otwarty 3 razy w tygodniu przez 1,5 godziny. Dyżury pełniły pielęgniarki i lekarz – wolontariuszki. W 2018 roku w gabinecie 
udzielono 1544 porad. 
Zgłaszającym się do poradni pacjentom, w miarę posiadanych środków, wydawane były, pochodzące z darowizn oraz zakupione 
dzięki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego leki i środki opatrunkowe. 
POMOC W ZAKRESIE HIGIENY OSOBISTEJ
Caritas Archidiecezji Warmińskie stara się wspomagać swoich podopiecznych w zakresie dbania o higienę osobistą. Osoby 
zgłaszające się do Centrum mogą wykąpać się w mieszczącej się w nim łaźni oraz otrzymać czyste ubrania w mieszczącym się w 
nim magazynie odzieży – odzieżowni (a w dniach, w których odzieżownia jest zamknięta – u portiera w magazynku przy łaźni.
Prowadzona przez wolontariuszy odzieżownia otwarta była przez 2 godziny trzy razy w tygodniu. W 2018 roku skorzystano z 
niej 1393 razy. Od tego roku wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z odzieżowni – korzystać mogą z niej tylko te osoby, 
które korzystają z łaźni (do tej pory możliwe było wybranie sobie i zabranie dowolnej ilości odzieży, jednak w ostatnich latach 
możliwość ta była znacznie nadużywana, co wymusiło zmianę profilu działania odzieżowni). Rozprowadzana wśród nich odzież 
pochodziła przede wszystkim z darowizn osób prywatnych (odzież używana). Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego i od 
Wojewody Warmińsko-mazurskiego zakupiono także nową bieliznę osobistą, skarpety, obuwie zimowe, kalesony, czapki, szaliki 
i rękawiczki, które były wydawane osobom korzystającym z łaźni i odzieżowni.
W roku sprawozdawczym Caritas Archidiecezji Warmińskiej otrzymała także 150 par butów zarekwirowanych przez służby celne 
ze względu na podrobione zastrzeżone znaki towarowe. Buty zostały przekazane do odzieżowni.
Część z otrzymywanych przez Caritas ubrań przekazywana była Parafialnym Zespołom Caritas, które rozprowadzały je wśród 
osób potrzebujących na terenie własnych parafii. Część gromadzonej w odzieżowni odzieży damskiej i dziecięcej przekazywana 
była, w miarę pojawiających się potrzeb, mieszkankom Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas. W okresie zimowym odzież była 
rozprowadzana także na koczowiskach, w ramach akcji zimowych patroli ze Strażą Miejską.
Mieszcząca się w Centrum łaźnia była dostępna dla bezdomnych codziennie, od poniedziałku do soboty, od 9.00 do 11.30. 
Każdego dnia korzystało z niej od kilkunastu do kilkudziesięciu osób (w sumie w ciągu roku korzystano z łaźni ok. 7 tysięcy razy). 
Osobom chcącym skorzystać z łaźni pracujący w budynku portier wydawał, zakupione dzięki otrzymanym dotacjom, środki 
higieny osobistej, bieliznę osobistą, skarpetki, jednorazowe ręczniki flizelinowe. Bezdomni mogli skorzystać także z 
elektrycznych maszynek do strzyżenia, nożyczek do włosów, nożyczek do paznokci, itp. O utrzymanie porządku w łaźni dbali 
wolontariusze (osoby bezdomne) oraz portierzy.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ
Przez cały rok, 1 raz w tygodniu, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością spotykały się w Archidiecezjalnym Centrum 
Charytatywnym w ramach „kawiarenki”. W godzinach przedpołudniowych, wszyscy chętni mieli możliwość wspólnego wypicia 
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kawy i herbaty, zjedzenia słodyczy, spędzenia czasu na czytaniu prasy i książek, grach planszowych, rozmowach. Spotkania były 
animowane przez pracowników i wolontariuszy Caritas. Każde ze spotkań gromadziło od 15 do ponad 30 osób (średnio ok. 25 
osób).
W ramach realizowanych przez Caritas zadań publicznych, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością korzystały w Centrum z 
porad prawnych, psychologicznych, pomocy pracownika socjalnego. 
W ramach projektu „Na szlaku warmińskich sanktuariów” grupa kilkunastu osób bezdomnych wzięła udział w 3 dwudniowych 
wyjazdach rekolekcyjno-integracyjnych, połączonych ze zwiedzaniem Warmii. Uczestnicy wyjazdów otrzymali torby podróżne, 
odzież, kosmetyki i inne elementy niezbędnego wyposażenia. W czasie wyjazdów uczestniczyli w konferencjach, adoracji 
Najświętszego Sakramentu, spacerach, ogniskach, itd., uczyli się spędzać czas ze sobą nawzajem poza kontekstem życia na ulicy 
lub spotkań w Caritas, uczyli się komunikacji, cierpliwości, przypominali sobie „normalne” życie.
W listopadzie 2018 roku podopieczni i wolontariusze Archidiecezjalnego Centrum Charytatywnego (w sumie 35 osób) wzięli 
udział w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Bezdomnych na Jasną Górę. Tym razem był to wyjazd dwudniowy, połączony z 
noclegiem na Jasnej Górze i zwiedzaniem Klasztoru.
W roku sprawozdawczym po raz drugi obchodzono Światowy Dzień Ubogich, który był okazją do spotkania się na wspólnej 
Eucharystii w kaplicy Archidiecezjalnego Centrum Charytatywnego i przygotowania uroczystego obiadu dla bezdomnych, 
zagrożonych bezdomnością, wolontariuszy i pracowników. W ramach obchodów Dnia Ubogich dyrektor, pracownicy i 
wolontariusze Caritas udali się także z wizytą do olsztyńskiego Schroniska dla Bezdomnych, przywożąc ze sobą poczęstunek 
(kawę, herbatę, ciasto). Wizyta była okazją do zacieśnienia kontaktów pomiędzy personelem obu instytucji i zapoznania się z 
warunkami życia w olsztyńskim Schronisku.
W listopadzie 2018 roku po raz drugi rozpoczęły się zapoczątkowane w 2017 roku akcje zimowej pomocy dla bezdomnych. 
Grupa wolontariuszy, funkcjonująca pod nazwą „Spotkajmy się przy herbacie”, co tydzień w niedzielę wieczorem 
przygotowywała posiłek, z którym udawała się na Dworzec Główny PKP w Olsztynie, by tam spotkać się z bezdomnymi. 
Studenci organizowali także zbiórkę odzieży, środków higieny i innych artykułów, które później rozprowadzali wśród 
bezdomnych na dworcu. Caritas podęła współpracę z grupą, zapewniając im możliwość spotykania się i przygotowywania 
kanapek i herbaty w Centrum Charytatywnym, zakupując żywność na przygotowanie posiłków.
Drugą z zimowych akcji była inicjatywa realizowana wspólnie przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej i olsztyńską Straż Miejską. 
Począwszy od połowy listopada, małe zespoły wolontariuszy Caritas (2-3 osoby) objeżdżały wraz ze strażnikami miejskimi 
olsztyńskie koczowiska zamieszkiwane przez osoby bezdomne. W listopadzie objazdy odbywały się 2 razy w tygodniu, od 
grudnia aż do końca akcji w kwietniu 2019 roku objazdy odbywały się 3 razy w tygodniu. Każdy objazd trwał od 2 do 3 godzin. 
W ramach akcji wolontariusze zawozili bezdomnym gorącą zupę i herbatę, odzież zimową, śpiwory i termosy. W akcję 
zaangażowało się w sumie ponad 30 wolontariuszy.
W 2018 roku tradycyjnie zorganizowano Uroczyste Śniadanie Wielkanocne i Wieczerzę Wigilijną dla najuboższych mieszkańców 
Olsztyna. Na Śniadanie Wielkanocne przyszło 300 osób, zaś na Wieczerzę Wigilijną 350 osób. Tradycyjnie, oba posiłki 
spożywane były w 3 turach. W czasie pierwszej tury obu wydarzeń obecni byli zaproszeni goście, przedstawiciele władz 
świeckich i kościelnych. Po uroczystych posiłkach uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe.
Jednym z głównych sponsorów Wieczerzy Wigilijnej była w roku sprawozdawczym firma Selgros Cash and Carry, która w 
ramach ogólnopolskiej akcji „Wigilia Caritas” przekazała żywność i napoje na Wigilijny Stół. Organizację Wigilii po raz kolejny 
wsparło także Radio Olsztyn, które zorganizowało charytatywną akcję malowania świątecznych bombek w Targach w Ostródzie 
oraz Galerii Warmińskiej w Olsztynie, w czasie której zbierano środki na organizację Wieczerzy Wigilijnej
W 2018 roku nie zabrakło także działań ewangelizacyjnych i formacyjnych skierowanych do osób korzystających z pomocy w 
Centrum. Każdego dnia posiłek był rozpoczynany czytaniem Ewangelii z danego dnia oraz wspólną modlitwą (w piątki Wielkiego 
Postu przed obiadem odprawiano także nabożeństwo Drogi Krzyżowej). W czasie Wielkiego Postu oraz Adwentu 
przeprowadzono rekolekcje dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (połączone z możliwością spowiedzi). 
Pracownicy, wolontariusze i bezdomni wzięli także udział w Drodze Krzyżowej ulicami Olsztyna, w czasie której nieśli pomiędzy 
2 stacjami idący na czele Drogi Krzyż oraz w przygotowaniu centralnej Procesji Eucharystycznej z okazji Bożego Ciała w Olsztynie 
(Caritas Archidiecezji Warmińskiej odpowiadała za przygotowanie drugiego ołtarza na procesję; w przygotowanie ołtarza 
aktywnie włączyli się bezdomni, którzy odgrywali rolę 12 apostołów zasiadających z Chrystusem do Ostatniej Wieczerzy).
Kanonia św. Stanisława we Fromborku - stołówka z zapleczem kuchennym
Kanonia św. Stanisława we Fromborku jest częścią Centrum Młodzieży Caritas we Fromborku. Znajduje się w niej stołówka z 
zapleczem kuchennym, która w ciągu roku służy przede wszystkim dożywianiu osób potrzebujących z terenu Gminy Frombork, 
zaś w okresie wakacyjnym przygotowuje posiłki (całodzienne wyżywienie) dla dzieci przebywających na koloniach letnich w 
Niepublicznym Samodzielnym Schronisku Młodzieżowym.
W 2018 roku w kanonii dożywianych było od 15 do 22 osób. Otrzymywały one pełny, dwudaniowy obiad. Na podstawie 
zawartego porozumienia, przygotowywanie i wydawanie posiłków było dofinansowane przez MGOPS we Fromborku. 
Osoby potrzebujące miały także możliwość uczestniczenia w zorganizowanym dla nich Śniadaniu Wielkanocnym oraz Wieczerzy 
Wigilijnej (uczestnicy Wigilii otrzymali także paczki żywnościowe).
W październiku 2018 roku Centrum Młodzieży przeszło zmiany organizacyjne – stołówka stała się częścią Niepublicznego 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego we Fromborku. Stołówka w dalszym ciągu realizuje działania statutowe Caritas, 
polegające m.in. na dożywianiu mieszkańców Fromborka, które jest realizowane na tych samych zasadach, które obowiązywały 
przy przygotowywaniu posiłków przez Caritas. Jednocześnie stołówka zyskała możliwość przygotowywania posiłków dla grup 
komercyjnych, a tym samym zarabiania na swoje utrzymanie.
2. Działania na rzecz ochrony życia i rodziny: 
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a) Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie
W 2018 roku w Ośrodku mieszkało ogółem 81 osób (31 kobiet i 50 dzieci), które spędziły w nim w sumie 5459 osobodób, przy 
czym średni czas pobytu wynosił 2,5 miesiąca, najkrótszy pobyt trwał 1 dzień, a najdłuższy – 9,5 miesiąca. Mieszkanki 
pochodziły z 15 różnych miejscowości. Najczęstszymi przyczynami decydującymi o przyjęciu kobiet do Ośrodka były: przemoc 
psychiczna (doświadczało jej 26 kobiet), alkoholizm w rodzinie (dotyczyło to 18 kobiet), trudna sytuacja ekonomiczna (15), 
bezrobocie (13), przemoc fizyczna (13), niezaradność życiowa (13), ochrona macierzyństwa (8). 15 kobiet i 24 dzieci przyjętych 
do OIK zaliczało się do kategorii osób bezdomnych. Mieszkańcom Ośrodka wydano w ciągu roku 5267 obiadów.
W ramach swoich działań Ośrodek otaczał opieką nie tylko swoje obecne, ale także byłe mieszkanki. Osobom nie mieszkającym 
w Ośrodku udzielono w 2018 roku 390 porad specjalistycznych.
Ośrodek zatrudnia na stałe 2 pracowników – pracownika socjalnego (jego etat dofinansowywany jest przez Miasto Olsztyn w 
ramach umowy z MZPiTU) oraz opiekuna edukacyjnego/pedagoga (siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim), poza tym Ośrodek współpracował z 2 psychologami, prawnikiem, pracownikiem socjalnym z PPS nr 4 oraz kuratorem. 
Ośrodek korzystał z pomocy 10 wolontariuszy i 2 praktykantów, zorganizował 3 spotkania ze studentami zainteresowanymi 
charakterem pracy w Ośrodku.
W pierwszej połowie 2018 roku Ośrodek korzystał z darowizny przekazanej przez PKO Bank Polski pochodzącej ze środków 
zgromadzonych w ramach Biegu Charytatywnego PKO w Lidzbarku Warmińskim. Dzięki tej darowiźnie przez cały rok mieszkanki 
OIK, DSM i ich dzieci (a w drugiej połowie roku także dzieci ze Świetlicy Caritas w Górowie Iławeckim) otrzymywały produkty 
żywnościowe do przygotowania śniadań i kolacji żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt i małych dzieci, a także 
owoce, wodę, soki, itp. 
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) Dom Samotnej Matki w Brąswałdzie
W 2017 roku w Domu przebywało 14 osób (8 kobiet i 6 dzieci, z czego 4 kobiety i 2 dzieci były osobami bezdomnymi), spędzając 
w nim w sumie 734 osobodoby. 
Mieszkanki Domu mogły korzystać ze wsparcia duchowego i psychologicznego, poradnictwa socjalnego i prawnego, miały 
zapewnione całodobowe schronienie, wyżywienie, leki oraz akcesoria niezbędne do opieki nad małymi dziećmi. Mieszkanki 
Domu uczestniczyły również we wszystkich imprezach i projektach organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
c) Okna 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 „Oknach Życia” nie znaleziono żadnych dzieci.
d) Rodzinny Dom Dziecka 
Rodzinny Dom Dziecka w Braniewie był w roku sprawozdawczym jedyną tego typu placówką prowadzoną przez Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej. Ze względu na zakończenie okresu obowiązywania poprzedniej umowy na finansowanie 
funkcjonowania placówki i braku porozumienia w sprawie możliwości podpisania kolejnej, Rodzinny Dom Dziecka Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy przestał istnieć.
W domu dziecka w Braniewie w 2018 roku przebywało 8 dzieci, 1 dziewczynka i 7 chłopców, w wieku od 9 do 21 lat, z których 4 
posiadało orzeczenia o niepełnosprawności. 
Placówka prowadzona była przez Caritas w porozumieniu z Powiatowym Centrami Pomocy Rodzinie w Braniewie i była 
dofinansowywana ze środków Powiatu Braniewskiego. Caritas zapewniała placówkom obsługę księgowo-kadrową.

3. Działania na rzecz seniorów i integracji międzypokoleniowej
a) Turnusy rehabilitacyjne w Ośrodku Caritas w Rybakach
Program realizowany był ze środków przekazanych Caritas Archidiecezji Warmińskiej przez Caritas Polska. W ramach projektu 
100 seniorów skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych w odremontowanym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej w Rybakach. Caritas zapewniała 50% dofinansowanie turnusów, pozostałą część kosztu ponosiły parafie i 
sponsorzy.
b) Na codzienne zakupy
Program realizowany przez Caritas diecezjalne we współpracy z Caritas Polska oraz właścicielem sieci sklepów Biedronka. W 
ramach programu 120 seniorów z terenu archidiecezji warmińskiej otrzymało w lutym 2018 roku karty podarunkowe sieci 
Biedronka, które były co miesiąc zasilane kwotą 200,00 zł. Seniorzy mogli wykorzystać je do wykonywania codziennych 
zakupów – żywności, środków czystości, środków higieny osobistej. 
W ramach programu realizowane były także działania towarzyszące – każda osoba objęta programem wzięła udział w 3 
aktywnościach organizowanych przez jej parafię – wyjściach do kina, spotkaniach przy kawie, wyjazdach na pielgrzymki, itp. 
Seniorzy mogli także liczyć na pomoc w dokonywaniu zakupów ze strony wolontariuszy parafialnych. 
c) Kromka chleba dla sąsiada
Zainicjowana przez Caritas Polska inicjatywa prowadzenia jesiennych zbiórek żywności z przeznaczeniem na pomoc 
żywnościową dla seniorów. Wolontariusze przeprowadzili we wrześniu 2018 roku zbiórkę żywności i przygotowali z niej paczki 
żywnościowe dla seniorów ze swojego najbliższego otoczenia. 
e) Projekt „Anioł Stróż”
Projekt realizowany ze środków przekazanych przez Jeronimo Martins we współpracy z Caritas Polska. W ramach projektu 20 
młodych wolontariuszy, uczniów olsztyńskich szkół średnich, niosło pomoc 10 olsztyńskim seniorom, pomagając im w 
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wykonywani codziennych, prostych czynności, takich jak zakupy, sprzątanie, wyjście do lekarza. Wolontariat był poprzedzony 
serią szkoleń prowadzonych przez pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutów, którzy wskazywali młodym ludziom na problemy 
doświadczane przez seniorów, wyposażali ich w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje pozwalające lepiej zająć się 
podopiecznymi. Wolontariusze otrzymali bilety do kina i do teatru, by mogli zorganizować wspólne wyjścia kulturalne z 
seniorami, otrzymywali także drobne kieszonkowe, by móc kupić swoim podopiecznym żywność, słodycze, sfinansować 
niezbędne przejazdy.

4. Działania na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – świetlice
W 2018 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadziła 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze – w Górowie Iławeckim, 
Korszach i Lidzbarku Warmińskim.
Każda ze świetlic otaczała opieką ok. 30 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Świetlice były otwarte przez cały rok szkolny, w Górowie i 
Korszach codziennie, od poniedziałku do piątku, natomiast świetlica w Lidzbarku otwarta była dwa razy w tygodniu. W 
świetlicach dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu lekcji, organizowane były dla nich zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne, 
realizowane były programy pedagogiczne, prowadzone były działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne, organizowane były 
imprezy okolicznościowe. We wszystkich świetlicach dzieci miały możliwość spożycia posiłku. W okresie ferii zimowych świetlice 
organizowały półkolonie. 
W okresie wakacyjnym podopieczni wszystkich 3 świetlic wzięli udział w przeznaczonym dla nich turnusie kolonijnym (35 
podopiecznych świetlic wypoczywało przez 10 dni we Fromborku). W sierpniu w świetlicy w Korszach prowadzone były 
półkolonie, w ramach których dzieci uczestniczyły w codziennych zajęciach świetlicowych, zabawach na świeżym powietrzu, 
otrzymywały ciepłe posiłki, wzięły udział w 2 wycieczkach (do Gierłoży oraz do Świętej Lipki i Reszla), wyjeździe do kina. 
Działania świetlic dofinansowywane były przez lokalne samorządy oraz wspierane przez licznych darczyńców. Podopieczni 
świetlic czynnie włączyli się w organizowane przez Caritas zbiórki żywności.
5. Działania na rzecz osób uzależnionych – Archidiecezjalny Ośrodek Pomocy Uzależnionym Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Archidiecezjalny Ośrodek Pomocy Uzależnionym funkcjonuje przy parafii św. Józefa w Olsztynie. Ośrodek prowadzony jest przez 
księdza, doświadczonego terapeutę uzależnień. W 2018 roku w Ośrodku odbywały się regularne spotkania grup AA 
(anonimowych alkoholików) i AlAnon (osób współuzależnionych) oraz Msze święte w intencji osób uzależnionych. 
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku: 
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej mieszczą się w zabytkowej kanonii św. 
Michała we Fromborku. 
W 2018 roku Warsztaty otaczały opieką 31 osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu braniewskiego (2 osoby przychodziły na zajęcia z Fromborka, pozostałe 29 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.
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.
a) Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej mieści się we Fromborku w zabytkowej kanonii Matki Bożej 
Wniebowziętej.
W 2018 roku placówka objęła swoją opieką 32 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 odbywały się w 6 salach 
terapeutycznych, dla poszczególnych osób prowadzono muzykoterapię, biblioterapię i aromaterapię, podopieczni Domu 
wykonywali także drobne prace porządkowe na terenie placówki. 
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”.
b)  Dofinansowanie rehabilitacji
W roku sprawozdawczym Caritas Archidiecezji Warmińskiej realizowała pomoc dla 2 braci, Wojciecha i Macieja, chłopców 
cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni. Ich rehabilitacja oraz pomoc w remoncie ich domu w celu dostosowania ich do potrzeb 
chłopców była finansowana ze środków pozyskanych w 2017 roku w ramach zbiórki publicznej prowadzonej przez Caritas 
Polska przy wsparciu TVP.
Caritas dofinansowała także ze środków własnych zakup aparatu słuchowego dla jednego z dorosłych podopiecznych.

7. Działalność lecznicza
W 2018 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 
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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. 
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 żyjących, jak i rodziny w żałobie). 
Stacje w Nidzicy i Olsztynie brały udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. W akcję zaangażowanych było kilkudziesięciu 
wolontariuszy. W Olsztynie pierwszy raz zorganizowano także „Żółtą Niedzielę” – finał akcji żonkilowej, połączonej z koncertami 
i innymi występami artystycznymi na olsztyńskiej Starówce, stacją mierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi, watą cukrową i 
innymi atrakcjami.
Obie stacje prowadziły w roku sprawozdawczym kształcenie dorosłych wolontariuszy, którzy będą pełnili rolę wolontariuszy 
medycznych w domach pacjentów. Kilkanaście 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 382 osoby (w tym 72 dzieci), 
pielęgniarską opieką długoterminową 42 pacjentów, opieką długoterminową dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 52 
osoby oraz 16 korzystających z respiratora dzieci.  prowadzonej przy Hospicjum Poradni Medycyny Paliatywnej skorzystało 57 
osób. 2 osoby skorzystały z porad w nowo utworzonym Hospicjum Perinatalnym.
Stacja Opieki Caritas w Nidzicy otoczyła opieką hospicyjną 153 pacjentów, pielęgniarską opieką długoterminową 29 osób. 
Stacja w Pieniężnie nakierowana jest przede wszystkim na domową opiekę długoterminową. W 2018 roku obejmowała opieką 
79 pacjentów (60 w Pieniężnie, 19 w Ornecie), pozostających pod opieką Stacji przez 10051 osobodni (w Pieniężnie 6931, w 
Ornecie 3120).
Stacja w Górowie Iławeckim zapewniała w 2018 roku opiekę długoterminową (68 pacjentów), opiekę pielęgniarek 
środowiskowych (9325 pacjentów przypisanych do pielęgniarek, 7568 wizyt), opiekę pielęgniarek szkolnych (opiekujących się 
1569 dziećmi), opiekę położnej środowiskowej (4974 pacjentek, 2612 wizyt). Pracownicy Stacji otaczali opieką młodzież biorącą 
udział w zawodach sportowych (34 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 do końca listopada 2018 roku 
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 rozszerzyła certyfikat jakości zarządzania ISO 9001 : 2015, do tej 
pory przyznany w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, na pozostałe obszary prowadzonej działalności medycznej.

8. Działania inwestycyjne
Hospicjum Stacjonarne
W 2018 roku, po zakończeniu procedur związanych z nabyciem od miasta nieruchomości przy ul. Kromera 5 i 7 w Olsztynie, 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej przystąpiła do prac zmierzających do utworzenia w tym miejscu Hospicjum Stacjonarnego dla 
Dzieci.
Podjęto współpracę z biurem architektonicznym, które przygotowało niezbędną dokumentację projektową, przeprowadzono 
uzgodnienia z wszystkimi wymaganymi instytucjami (w tym wojewódzkim konserwatorem zabytków) i przygotowano całość 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Złożono także wniosek o dofinansowanie inwestycji z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. 
Wraz z rozpoczęciem prac remontowych, rozpoczęto zbiórkę funduszy na prowadzenie inwestycji. W styczniu 2018 roku odbył 
się pierwszy Bal Charytatywny Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Hotelu Omega w Olsztynie. Na Balu gościło ponad 100 osób, 
przeprowadzono także licytację przedmiotów podarowanych przez znane osobistości oraz lokalnych artystów. Cały dochód z 
Balu i licytacji został przeznaczony na sfinansowanie prac projektowych.
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W listopadzie 2018 roku Państwowa Szkoła Muzyczna w Olsztynie zorganizowała koncert charytatywny pieśni patriotycznych, z 
którego dochód również przekazano na potrzeby powstającego Hospicjum.
W grudniu 2018 roku rozpoczęła się także zbiórka środków na potrzeby Hospicjum prowadzona przez Polsko-Słowiańską Unię 
Kredytową oraz Fundację Świąteczny Uśmiech Dziecka ze Stanów Zjednoczonych. Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci Caritas 
zostało w czasie tej zbiórki rekomendowane jako cel wart zaangażowania przez Pierwszą Damę RP Agatę Kornhauser-Dudę.

Nieruchomość w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej
W 2018 roku kontynuowano działania zmierzające do pozyskania środków unijnych na wymianę źródła ciepła (z pieca 
węglowego na pompę ciepła) i budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku. Starano się także pozyskać środki na 
przeprowadzenie innych, niezbędnych prac remontowych, które pozwoliłyby na wykorzystanie nieruchomości do realizacji w 
niej działań Caritas diecezjalnej. 
Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach
W pierwszej połowie 2018 roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej zakończyła prowadzony w Ośrodku w Rybakach remont 
budynku hotelowego „Bielik”. Budynek po remoncie zapewnia możliwość zakwaterowania w standardzie hotelu 3-
gwiazdkowego.
9. Inne działania
a) 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 2018 
roku, tak jak w latach poprzednich, bezpłatne kolonie dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu archidiecezji warmińskiej (w 
roku sprawozdawczym odbyło się 5 turnusów kolonijnych, wzięło w nich udział 230 dzieci). 
Kolonie odbyły się w 2 ośrodkach – we Fromborku oraz w Mikoszewie. 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.
b) 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.
W 2018 roku na ternie archidiecezji warmińskiej działały 73 Parafialne Zespoły, skupiające ok. 750 członków, 86 Szkolnych Kół 
Caritas (o 5 więcej niż w 2017 roku), zrzeszających ok. 2000 wolontariuszy oraz 2 Przedszkolne Koła Caritas, w których 
zaangażowanych jest 30 wolontariuszy.
Poza udziałem w akcjach koordynowanych przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej, takich jak rozprowadzanie żywności w 
ramach programów 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.
W 2018 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.
Młodzi wolontariusze posługiwali także w czasie ostatniego weekendu czerwca w czasie Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie, który 
zgromadził kilkanaście tysięcy osób z całej Polski oraz w czasie wizyty Busa dla Niepodległej w parafii Chrystusa Odkupiciela 
Człowieka w Olsztynie, w czasie której zbierano środki na pomoc dla chrześcijan mieszkających w Aleppo.
c) 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.
Dzięki darowiźnie od Księdza Arcybiskupa dr. Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego w grudniu 2018 roku zakupiono 
nową pralkę dla rodziny jednego z pacjentów Hospicjum Domowego.
d) „Siatka Miłosierdzia”
W roku sprawozdawczym kontynuowano, rozpoczętą w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, akcję „Siatka 
Miłosierdzia”. Akcja prowadzona była w Wielkim Poście oraz w Adwencie 2018 roku. W ramach akcji w parafiach 
rozprowadzono ok. 1500 siatek.
e) Formacja duchowa pracowników Caritas Archidiecezji Warmińskiej
W czasie Wielkiego Postu pracownicy Caritas tradycyjnie wzięli udział w przygotowanym dla nich dniu skupienia, który w roku 
sprawozdawczym odbył się w Głotowie. Wzięli także udział w Dniu Pokuty – diecezjalnych uroczystościach pokutnych, które w 
czerwcu 2018 roku odbyły się na gietrzwałdzkich błoniach.

Udział w realizacji ogólnopolskich programów koordynowanych przez Caritas Polska
a) Program „Skrzydła”
W 2018 roku Programem objętych było 81 dzieci, w tym 50 w ramach pomocy od indywidulanych darczyńców, 20 w ramach 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

„Skarbonki Skrzydeł” Caritas, 10 dzieci w ramach „Dwóch talentów”. W sumie na pomoc dzieciom w ramach Programu 
przekazano w ciągu roku ok. 110 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). 
W roku sprawozdawczym jeden z beneficjentów programu „Skrzydła” wziął wraz ze swoim opiekunem (babcią) udział w 
wyciecze do Legolandu zorganizowanej dla podopiecznych Programu przez PLL LOT i Caritas Polska.
b) Rozprowadzanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to program pomocy dla osób najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. W 2018 
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 21 podmiotów (przede wszystkim parafie). Pomoc objęła ok. 5 
tysięcy osób.
c) „Spiżarnia Caritas”
„Spiżarnia” 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 roku 
sprawozdawczym warmińska Caritas odbierała żywność z 55 sklepów. Żywność była wydawana w 34 placówkach, a skorzystało 
z niej ok. 3500 osób. W ciągu całego roku ze sklepów sieci Biedronka Caritas Archidiecezji Warmińskiej odebrała żywność o 
wartości 3 789 796,82 zł, a ze sklepów sieci Tesco żywność o wartości 248 732,19 zł
d) 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.
e) Tornister pełen uśmiechów
W ramach akcji w parafiach i placówkach Caritas Archidiecezji Warmińskiej rozprowadzono wśród dzieci z najuboższych rodzin 
archidiecezji kilkaset kompletów wyprawek szkolnych. Wyprawki dla dzieci z Hospicjum Domowego (pacjentów i ich 
rodzeństwa) przygotowała fundacja MitsuManiaki Dzieciom.
f) Ogólnopolskie zbiórki żywności „Tak, pomagam!”
W 2018 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 XIV i XV Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak, pomagam”), w czasie 
których zebrano w sumie 19 ton żywności (przed Wielkanocą 9 ton, a przed Bożym Narodzeniem – 10 ton), we wrześniu 2018 
roku 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. 3,5 tony żywności.
g) 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.
h) Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zagościło w polskich domach w 2018 roku już po raz dwudziesty piąty. Świece Wigilijnego 
Dzieła rozprowadzane były we wszystkich parafiach archidiecezji warmińskiej. Rozprowadzono ich w sumie ok. 57,5 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 międzynarodowe 
działania Caritas
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5450

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

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 dzieci z 
najuboższych rodzin z terenu archidiecezji oraz 
dzieci polonijnych, 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 189 800,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2

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. 5. Utworzenie Hospicjum 
Stacjonarnego dla Dzieci

86.90.C 5 200,00 zł

3

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 Domu Dziecka w 
Braniewie. 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, 
zapewnienie niezbędnego wsparcia

87.90.Z 3 900,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 16 803 168,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 397 598,84 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 59 314,89 zł

e) pozostałe przychody 346 254,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 616 214,64 zł

2.4. Z innych źródeł 91 065,80 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 219 173,62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 876 714,15 zł

w 
tym:

377 390,46 zł

7 000,00 zł

814 148,77 zł

7 678 174,92 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

450 000,00 zł

844 365,79 zł

6 216 174,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

105 674,18 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 590 834,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 68 643,07 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 205 728,40 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 15 899 996,98 zł 205 728,40 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

15 806 763,90 zł 205 728,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

93 233,08 zł 0,00 zł

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

120 330,00 zł

2 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 59 300,00 zł

3 Działania na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - świetlice, ośrodki wsparcia 12 540,00 zł

4 Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 5 140,00 zł

1 Kolonie Redemptor 31 870,00 zł

2 Fatima Olsztyn 10 775,00 zł

3 Wypoczynek Nowe Kawkowo 9 100,00 zł

4 Lidzbark Bobola 14 357,67 zł

5 św. Jan Bosko Olsztyn (młodzież) 8 334,12 zł

6 Olsztyn Dajtki 6 490,33 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 209,15 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

2 209,15 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

65 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

52,54 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

250 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 osób

250 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 245 997,52 zł

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

4 245 997,52 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

7 843,09 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

345 990,04 zł

2 012 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

332 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 22 osób

310 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

2 000 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 894 198,08 zł

2 072 617,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

590 668,39 zł

- inne świadczenia 230 912,01 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 351 799,44 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 245 997,52 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5 200,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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 w 
2018 r.

Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych mieszkańców 
Olsztyna

Gmina Olsztyn 252 080,00 zł

2 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy we Fromborku

Rehabilitacja i aktywizacja 30 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych z terenu 
powiatu braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego 565 938,44 zł

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

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

Gmina Lidzbark Warmiński 16 700,00 zł

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

0,00 zł

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

12 302,47 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 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 190 868,16 zł

5 Delete Prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej we Fromborku

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

Zarząd Powiatu Braniewskiego 55 320,00 zł

6 "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 15 600,00 zł

7 "Prowadzenie świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej 
w Korszach"

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

Gmina Korsze 17 500,00 zł

8 Udzielanie pomocy 
żywnościowej i rzeczowej 
osobom potrzebującym oraz 
wsparcie dystrybucji 
żywności w Korszach

Dystrybucja żywności 
pozyskiwanej w ramach PO PŻ 
oraz Spiżarni Caritas wśród 
najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Gminy Korsze

Gmina Korsze 5 000,00 zł

9 Dystrybucja żywności dla 
najuboższych mieszkańców 
Olsztyna

Wsparcie żywnościowe 
najuboższych mieszkańców 
Olsztyna

Gmina Olsztyn 6 000,00 zł

10 Zdrowa mama, zdrowe 
dziecko

Profilaktyka zdrowotna 
podopiecznych Caritas - 
szkolenia i warsztaty na temat 
zdrowego trybu życia, FAS, 
szkodliwości używek, itp.

Gmina Olsztyn 4 000,00 zł

11 Wyglądać jak człowiek. 
Łaźnia dla bezdomnych

Zapewnienie bezdomnym 
możliwości skorzystania z łaźni, 
uzyskania czystej odzieży

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

7 000,00 zł

12 Tu jesteśmy u siebie. 
Jadłodajnia i kawiarenka dla 
bezdomnych

Wsparcie żywnościowej osób 
bezdomnych, organizacja 
cotygodniowych spotkań dla 
osób bezdomnych

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

7 000,00 zł

13 Organizacja półkolonii w 
świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej Caritas w 
Korszach

organizacja półkolonii dla 
podopiecznych świetlicy, 
zapewnienie im możliwości 
konstruktywnego i atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu w 
wakacje, działania 
profilaktyczne i edukacyjne

Powiat Kętrzyński 4 035,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

14 Mamo, odpocznij trochę! 
Psychoedukacja podstawą 
zdrowia psychicznego

Psychoedukacja i profilaktyka 
zdrowia psychicznego rodziców 
niepełnosprawnych dzieci, 
pacjentów Hospicjum 
Domowego Caritas

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

2 500,00 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

497 880,00 zł

2 Smacznie i zdrowo - 
codzienna pomoc osobom 
bezdomnym i zagrożonym 
bezdomnością

Ochrona zdrowia i życia osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością (prowadzenie 
odzieżowni, łaźni, jadłodajni, 
poradnictwa specjalistycznego)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 60 000,00 zł

3 Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób

Poprawa jakości życia oraz 
ochrona zdrowia i życia osób 
bezdomnych (m.in. pomoc 
mieszkającym na koczowiskach, 
organizacja Wigilii dla 
bezdomnych)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 60 000,00 zł

4 Kompleksowe wsparcie dla 
osób i rodzin, w tym 
dotkniętych dysfunkcją i 
kryzysem. Nowy start

Wsparcie rodzin w sytuacjach 
kryzysowych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 25 000,00 zł

5 "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

264 687,08 zł

6 Kolonie dla dzieci 
polonijnych z Ukrainy, 
Białorusi, Litwy oraz 
Mołdawii

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

Senat RP/Caritas Polska 67 250,00 zł

7 Wakacyjny odpoczynek z 
Caritas

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

Warmińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty

46 000,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Paweł Zięba Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Na rzecz Caritas Spółka z o.o. 365177282          
 

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 1

2 Ministerstwo Zdrowia 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 1

5 Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Olsztynie 1

6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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