
BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018/03/26

Dorota Malinowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ks. Andrzej Partyka - Dyrektor

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
90-507 ŁÓDŹ
GDAŃSKA 111 
0000274785

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0.00 0.00

I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

III. Należności długoterminowe 0.00 0.00

IV. Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 394,057.79 404,489.36

I. Zapasy 0.00 2,859.52

II. Należności krótkoterminowe 0.00 0.00

III. Inwestycje krótkoterminowe 394,057.79 401,629.84

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0.00 0.00

AKTYWA razem 394,057.79 404,489.36

PASYWA

A. Fundusz własny 393,849.47 403,640.36

I. Fundusz statutowy 403,171.95 393,849.47

II. Pozostałe fundusze 0.00 0.00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

IV. Zysk (strata) netto -9,322.48 9,790.89

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208.32 849.00

I. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

II. Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 208.32 849.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

PASYWA razem 394,057.79 404,489.36

Data zatwierdzenia: 

Druk: MPiPS



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-03-26

Dorota Malinowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Partyka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
90-507 ŁÓDŹ
GDAŃSKA 111 
0000274785

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 488,492.74 430,117.35

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 488,492.74 430,117.35

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0.00 0.00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

B. Koszty działalności statutowej 500,390.79 423,564.18

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 500,390.79 423,564.18

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0.00 0.00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -11,898.05 6,553.17

D. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 0.00

E. Koszty działalności gospodarczej 0.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0.00 0.00

G. Koszty ogólnego zarządu 0.00 0.00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -11,898.05 6,553.17

I. Pozostałe przychody operacyjne 0.00 8.32

J. Pozostałe koszty operacyjne 0.00 10.48

K. Przychody finansowe 2,575.57 3,239.88

L. Koszty finansowe 0.00 0.00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -9,322.48 9,790.89

N. Podatek dochodowy 0.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -9,322.48 9,790.89

Data zatwierdzenia: 

Druk: MPiPS



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze 
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

Druk: MPiPS



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: MPiPS



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, o ile występują w jednostce 

Druk: MPiPS



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia:2018-06-14

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS



Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica GDAŃSKA Nr domu 111 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-507 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426399581

Nr faksu 426399580 E-mail caritas@toya.net.pl Strona www caritas.lodz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-02-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000629900057 6. Numer KRS 0000274785

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

Andrzej Partyka Dyrektor 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

Zbigniew, Jan Tracz członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Mariusz Szcześniak członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Jerzy Marcinkiewicz członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Druk: MPiPS 1



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3193

11

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Caritas OPP jest działalność charytatywna 
wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze 
godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, 
narodowość, rasę i przekonania. Celami są również zapisane w statucie, 
wszystkie działania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Caritas OPP realizuje swoje cele statutowe poprzez, w szczególności:
1. udzielanie pomocy rzeczowej w postaci przekazanych artykułów 
spożywczych osobom najuboższym,
 2.  finansowanie zakupu leków, artykułów higienicznych i opatrunkowych 
oraz usług rehabilitacyjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych, w tym 
będących pod opieką hospicjum domowego,
3. finansowanie zakupu tornistrów szkolnych  w ramach akcji pomocowej 
"Tornister pełen uśmiechu"
4. finansowanie działań wspierających i promujących wolontariat.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Do głównych działań podejmowanych przez caritas OPP należy w szczególności:
* pomoc w sfinansowaniu  rehabilitacji  i leczenia dzieci oraz dorosłych w celu poprawy ich stanu 
zdrowia oraz kondycji psychofizycznej, wskazanych przez podatników, którzy przekazali 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych,
* sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych  dla dzieci z najuboższych rodzin, objętych całoroczną 
opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
* dofinansowanie do zakupu  leków oraz drobnego sprzętu medycznego dla osób najuboższych 
mieszkańców naszego miasta oraz dla Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
* dofinansowanie dożywiania oraz działań programowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, rekrutowanych  spośród rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej ze zdarzeń losowych, pogorszenia stanu zdrowia rodziców, długotrwałej hospitalizacji 
członków rodzin, trwałej lub czasowej utraty źródeł utrzymania prawnych opiekunów oraz dzieci osób 
niepełnosprawnych i z rodzin wielodzietnych a przede wszystkim rodzin dotkniętych różnego rodzaju 
patologiami społecznymi,
* dofinansowanie do działań promocyjnych  i organizacji wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
* dofinansowanie  do zakupu artykułów dla podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej.
* dofinansowanie do budowy Domu Seniora w Kaszewicach, będącą wydzieloną jednostką 
organizacyjną Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W Domu Seniora całodobową opiekę znajdzie 46 osób 
niepełnosprawnych, starszych, ubogich i samotnych wymagających pomocy w zakresie zdrowia, 
rehabilitacji i pomocy społecznej.

Druk: MPiPS 2



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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 3
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1. Udzielanie pomocy 
żywnościowej osobom z 
najuboższych rodzin, 
objętych całoroczną 
opieką Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, a 
także chorych i 
niepełnosprawnych. 
Osobom tym udzielana 
jest pomoc rzeczowa w 
postaci 
przekazywanych 
artykułów 
spożywczych, 
chemicznych i 
czystościowych.
2. pomoc w  zakupie 
wyprawek szkolnych- 
tornistrów, które 
przekazywane są 
dzieciom pochodzącym 
z rodzin ubogich, w 
których rodzice bądź 
opiekunowie są 
nieporadni życiowo.
 3. udzielanie pomocy 
osobom potrzebującym 
 w opłaceniu czynszu, 
energii elektrycznej, 
zakupów leków i opału. 
Pomocą są objęte 
rodziny  najuboższe 
objęte całoroczną 
opieką Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, 
osoby chore, 
szczególnie chore 
przewlekle, 
niepełnosprawni, 
będący w trudnej 
sytuacji materialnej, 
wynikającej ze zdarzeń 
losowych, pogorszenia 
stanu zdrowia, 
długotrwałej 
hospitalizacji, trwalej 
lub czasowej utraty 
źródeł utrzymania.

88.99 Z

Druk: MPiPS 4



promocja i organizacja 
wolontariatu

dofinansowanie do 
działań  Wolontariatu 
Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. Wsparcie 
działań wolontariuszy 
Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej polega przede 
wszystkim na 
dofinansowaniu 
zjazdów wolontariuszy, 
kosztów transportu, 
wyżywienia i wyjazdów 
na zimowiska i kolonie. 
Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej od wielu lat 
prowadzi działania na 
rzecz rozwoju 
wolontariatu-skupia 
osoby chcące w 
różnoraki sposób 
bezinteresownie 
pomagać. Wolontariat 
jest dobrą drogą 
nabycia umiejętności 
rozwinięcia posiadanej 
wiedzy, zdobytej w 
szkole lub w trakcie 
studiów,  ale także 
aktywizacji i 
ponownego wdrożenia 
się do pracy dla osób 
potrzebujących. 
Pozwala osobom już 
nieaktywnym 
zawodowo na nowo 
zintegrować się ze 
społeczeństwem, 
budować poczucie 
własnej wartości i bycia 
potrzebnym. Na 
wzrastające potrzeby 
społeczne (w zakresie 
wsparcia społecznego 
osób i rodzin nie 
radzących sobie 
życiowo, np. 
dotkniętych chorobą, 
niepełnosprawnością, 
samotnością, 
niewydolnością 
opiekuńczą w stosunku 
do dzieci i osób 
starszych) wsparciem 
jest właśnie rozwinięty 
wolontariat.

88.99 Z

Druk: MPiPS 5



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)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Dofinansowanie do 
wyjazdu w czasie ferii 
zimowych oraz wakacji,  
dzieci ze świetlic 
środowiskowych, 
pochodzących z 
ubogich i 
patologicznych rodzin, 
gdzie częstym 
problemem jest 
uzależnienie, 
najczęściej 
alkoholowym, któregoś 
z rodziców. W 
rodzinach tych przebieg 
konfliktów rodzinnych, 
wiąże się  z użyciem siły 
i bywa niejednokrotnie 
bardzo dramatyczny. 
Dodatkowym 
problemem, który 
dotyka takie rodziny 
jest ubóstwo 
materialne, które w 
efekcie może prowadzić 
do wykluczenia 
społecznego. Dochodzi 
do tego osłabienie 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczej rodziny, 
co naraża  w sposób 
szczególny dzieci i 
młodzież wychowującą 
się w takiej rodzinie. 
Żyjąc w rodzinie z 
problemem 
alkoholowym, bywa, że 
sami też szukają takich 
form spędzania  czasu 
wolnego, które wiąże 
się ze spożyciem 
alkoholu. 
Sfinansowanie wyjazdu 
dla tych dzieci jest 
jedną formą 
poprawnego spędzenia 
czasu wakacji i ferii w 
grodzie rówieśników i  
skorzystanie z atrakcji 
oferowanych w czasie 
wyjazdu.

85.51 Z
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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) 433,365.55 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 430,117.35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,239.88 zł

e) Pozostałe przychody 8.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34,203.36 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 395,913.99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

4,410.00 zł

29,793.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 3,248.20 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)

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 390,742.79 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 396,529.82 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 423,574.66 zł 396,562.82 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

423,564.18 zł 396,562.82 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

10.48 zł 0.00 zł

1 pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji i leczenia dzieci i dorosłych 47,000.63 zł

2 dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych 23,468.40 zł

3 dofinasowanie do zakupu leków i sprzętu dla najuboższych oraz Hospicjum Caritas 36,919.01 zł

4 dofinansowanie do działań promocyjnych i organizacji wolontariatu Caritas 81,239.33 zł

1 leczenie i rehabilitacja Agnieszki Wittych 16,152.46 zł

2 leczenie i rehabilitacja Bożenny Śródki 10,231.55 zł

3 dofinansowanie do budowy Domu seniora w Kaszewicach 21,235.60 zł

4 dofinansowanie do zakupu leków i sprzętu dla Hospicjum Caritas 12,699.08 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 6,553.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

1.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

20,347.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 zł
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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)

0.5 etatów2.0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 53,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18,800.00 zł

17,300.00 zł

- nagrody

- premie

1,500.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,200.00 zł

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

53,000.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 53,000.00 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)

0.00 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)

4,416.67 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 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

0.00 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)

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

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

3,500.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Andrzej Partyka- Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

data wypełnienia 29.03.2018r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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