
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

Caritas OPP nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu  dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Caritas OPP nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe składają się: 

*  "Zapasy" - artykuły  spożywcze znajdujące się w magazynie,

* " Należności krótkoterminowe" - nadpłata z tytułu rozrachunków z dostawcami oraz  publicznoprawnych,

*  "Inwestycje krótkoterminowe" - środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych.

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

W 2020r. Caritas OPP uzyskała ogółem przychody w wysokości -1.274.685,55 zł, na które składały się:

1. przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości - 1.262.737,12

* przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 417.589,31

* darowizn rzeczowych od osób prawnych - 843.902,81

* darowizn finansowych od osób fizycznych - 1.245,-

2. odsetek bankowych - 3.010,09

3. dofinansowanie  części wynagrodzeń z PUP (- w następstwie wystąpienia COVID -19) - 938,34

4. przychody związane z realizacją umowy w zakresie niemarnowania żywności - 8.000,-

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów w 2020r. przedstawia się następująco:

Ogółem koszty- 1.264.493,33 w tym:

* koszty działalności statutowej nieodpłatnej -1.170.429,48,  w tym koszty przekazanej darowizny  rzeczowej - 805.623,45

* koszty administracyjne- 94. 063,85,  w tym koszty kampanii informacyjne lub reklamowej -  34.472,05

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan Funduszu Statutowego na 01.01.2020r.                                                                   419.653,31

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Zwiększenie (nadwyżka przychodów nad kosztami z rozliczenia roku 2019                     28.569,01

Stan Funduszu Statutowego na 31.12.2020r                                                                    448.222,32

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

Caritas OPP uzyskała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. w wysokości 417.589,31

Ogółem poniesiono koszty z 1% podatku w wysokości 453.630,88 w tym z tytułu prowadzonej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
w wysokości- 364.496,03 oraz koszty administracyjne w wysokości 89.134,85

Na koszty prowadzonej nieodpłatnej działalności składają się w szczególności:

* zakup wyposażenia dla Domu Seniora "Pomocna Dłoń" Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Kaszewicach- 160.881,99

* zakup leków i drobnego sprzętu medycznego dla Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz dofinansowanie do zakupu kart aptecznych
dla najuboższych osób -64.918,85

* dofinansowawanie do posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu -39.202,72

*sfinansowanie  rehabilitacji,  zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, remontów i innego wsparcia  dla osób chorych, niepełnosprawnych
i ubogich- 99.802,47

 

 

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

Nie zaistniały inne przyczyny niż wyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceneę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2021-05-04

Data zatwierdzenia:

Dorota Malinowska Andrzej Partyka

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: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-05-04

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

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

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 448 712,28 458 414,54

I. Zapasy 0,00 41 224,36

II. Należności krótkoterminowe 766,47 16 158,34

III. Inwestycje krótkoterminowe 447 945,81 401 031,84

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 448 712,28 458 414,54

PASYWA

A. Fundusz własny 448 222,32 458 414,54

I. Fundusz statutowy 419 653,31 448 222,32

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 28 569,01 10 192,22

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 489,96 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 489,96 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 448 712,28 458 414,54

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Caritas OPP jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2020 r.do 31.12.2020r

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez   Caritas OPP w dającej się przewidzieć
przyszłości. 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

Caritas OPP sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Caritas OPP posiada środki finansowe w walucie
polskiej wyceniane według wartosci nominalnej. Przy wycenie aktywów i pasywów stosuje się zasady: wiarygodności (rzetelności),
ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności oraz kontynuacji działalności. Metody wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły (
w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie
możliwości kontynuacji działalności.

Data sporządzenia: 2021-05-04

Data zatwierdzenia:

Dorota Malinowska Andrzej Partyka

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: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



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

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-05-04

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 za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 776 990,05 1 262 737,12

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 776 990,05 1 262 737,12

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 673 373,31 1 170 429,48

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 673 373,31 1 170 429,48

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) 103 616,74 92 307,64

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 81 668,11 94 063,85

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 21 948,63 -1 756,21

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 8 938,34

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 6 620,38 3 010,09

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 28 569,01 10 192,22

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 28 569,01 10 192,22

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 





Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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

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

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 Tracz członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Mariusz Szcześniak członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Jerzy Marcinkiewicz członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  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. 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 kazdej 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, w szczególności:
* pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
* działalności charytatywnej;
* ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 295 i 567);
* działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
*promocji i organizacji wolontariatu;
* pomocy Polonii i Polakom za granicą;
*działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 działalności pożytku publicznego.

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.zakup  wyposażenia dla Domu Seniora "Pomocna Dłoń" Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej w Kaszewicach,
2. zakupu leków i drobnego sprzętu medycznego dla Hospicjum Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej oraz  dofinansowanie do zakupu kart aptecznych dla 
najuboższych  osób,
3. sfinansowanie rehabilitacji , zakupu leków oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego dla osób  chorych, niepełnosprawnych,
4. dofinansowanie do posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego 
Pobytu Caritas  Archidiecezji Łódzkiej.

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 podjętych przez Caritas OPP należy w szczególności:
*  udzielenie pomocy rzeczowej w postaci przekazanych artykułów spożywczych, chemicznych i czystościowych osobom 
najuboższym. Osoby z najuboższych rodzin, chore  i niepełnosprawne objęte są całoroczną opieką Punktu Pomocy 
Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
*  sfinansowanie zakupu leków, artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz usług rehabilitacyjnych dla osób chorych, 
niepełnosprawnych, w tym będących pod opieką hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
*  zakupu wyposażenia dla Domu Seniora "Pomocna Dłoń" Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Kaszewicach. Celem nadrzędnym  
działania Domu Seniora będzie zapewnienie opieki  osobom niepełnosprawnym, starszym, ubogim,  samotnym  wymagającym 
pomocy w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej.
Dom Seniora „Pomocna Dłoń” realizować będzie działania na rzecz Seniorów  nie tylko poprzez opiekę medyczną i zapewnienie 
podstawowych potrzeb życiowych ale również  poprzez pobudzenie  aktywności ruchowej i wzbogacenie  w aspekcie 
kulturalno-oświatowym i religijnym, uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdy do teatru, kina i muzeów, wieczory poetyckie, 
wspólne ogniska, zabawy ruchowe, nawiązywanie kontaktów z pobliskimi szkołami w celu integracji pokoleniowej i innych. 
* sfinansowanie rehabilitacji, zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych w celu poprawy ich zdrowia 
oraz kondycji psychofizycznej, wskazanych przez podatników , którzy przekazali  1% podatku dochodowego. Osoby te są 
zazwyczaj przewlekle chore i wymagają długotrwałego leczenia a przede wszystkim rehabilitacji,
* udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, np. w opłacaniu czynszu, energii  itp.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1972

7

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 na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Dom Seniora " Pomocna Dłoń" Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  przeznaczony będzie dla 
46 osób. Celem nadrzędnym  działania Domu 
Seniora będzie zapewnienie opieki  osobom 
niepełnosprawnym, starszym, ubogim,  
samotnym  wymagającym pomocy w zakresie 
ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy 
społecznej..
Dom Seniora „Pomocna Dłoń” realizować będzie 
działania na rzecz Seniorów  nie tylko poprzez 
opiekę medyczną i zapewnienie podstawowych 
potrzeb życiowych ale również  poprzez 
pobudzenie  aktywności ruchowej i wzbogacenie 
 w aspekcie kulturalno-oświatowym i religijnym, 
uczestnictwo 
w wycieczkach, wyjazdy do teatru, kina i 
muzeów, wieczory poetyckie, wspólne ogniska, 
zabawy ruchowe, nawiązywanie kontaktów z 
pobliskimi szkołami w celu integracji 
pokoleniowej i innych. Ponadto Dom położony 
jest w  pięknej okolicy doskonale nadającej  się 
na czas jesieni życia.

87.10 Z 160 881,99 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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)

W ramach ochrony i promocji  zdrowia 
sfinansowano zakupy leków, drobnego sprzętu 
medycznego osobom chorym przewlekle, 
będących pod opieką hospicjum domowego 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a także 
dofinansowanie do zakupu kart aptecznych dla 
osób najuboższych. NZOZ Caritas (hospicjum  
domowe) i Poradnia Medycyny Paliatywnej 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej kieruje swoją 
pomoc do ludzi dotkniętych  chorobami 
nowotworowymi (szczególnie w fazie 
zaawansowanej) oraz do ich 
najbliższych.Wykwalifikowany Zespół Hospicjum 
Caritas udziela osobom chorym fachowej 
pomocy medycznej w zakresie zawalczania bólu 
oraz innych niekorzystnych objawów 
występujących w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej oraz podejmuje inne działania 
mające poprawić jakość życia chorego; nie 
zajmuje się natomiast leczeniem samej choroby 
nowotworowej(leczeniem onkologicznym, np. 
radio-i chemioterapią). Pomoc obejmuje porady 
lekarskie oraz zabiegi pielęgniarskie w domu 
chorego, ewentualnie z pomocą opiekuna -
wolontariusza przeszkolonego pielęgnacyjnie a 
także wszechstronne wsparcie pacjenta i jego 
rodziny w aspekcie  psychicznym, duchowym, 
socjalnym i prawnym.

86.22 Z 64 918,85 zł

3

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

* Udzielanie pomocy żywnościowej osobom z 
najuboższych rodzin, objętych całoroczną opieką 
Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, a także chorych i 
niepełnosprawnych. Osobom tym udzielana jest 
pomoc rzeczowa w postaci przekazywanych 
artykułów spożywczych, chemicznych i 
czystościowych,
*dokonano zakupu "Tytki Charytatywnej". Torby 
odebrały parafie  Archidiecezji Łódzkiej, w celu 
wypełnienia ich przez darczyńców artykułami 
spożywczymi i innymi, przekazując następnie 
osobom najuboższym.
* udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji 
materialnej, np. w opłacaniu czynszu, energii i 
itp.
* dofinansowanie do zakupu posiłków dla 
podopiecznych Domów Dziennego Pobytu 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej .
* dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

88.99 Z 99 802,47 zł
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417 589,31 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 1 274 685,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 262 737,12 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 010,09 zł

e) pozostałe przychody 8 938,34 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 853 147,81 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 3 948,43 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 431 962,97 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 453 630,88 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: 1 264 493,33 zł 453 630,88 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

1 170 429,48 zł 364 496,03 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Zakup wyposażenia dla Domu Seniora "Pomocna Dłoń" Caritas Archidiecezji Łódzkiej  w 
Kaszewicach

160 881,99 zł

2 zakup leków i drobnego sprzętu medycznego dla Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz 
dofinansowanie do zakupu kart aptecznych dla najuboższych  osób.

64 918,85 zł

3 dofinansowanie do posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu 39 202,72 zł

4 sfinansowanie rehabilitacji , zakupu leków oraz rehabilitacji i innych dla osób chorych, 
niepełnosprawnych i ubogich

99 802,45 zł

1 Rehabilitacja i leczenie Agnieszki Wittych 14 878,27 zł

2 Rehabilitacja i leczenie Głowackiego Antosia 9 989,76 zł

3 Rehabilitacja i leczenie Wojtasika Wojtusia 9 450,82 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 245,00 zł

851 902,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92 307,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

94 063,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

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)

1 osób

89 134,85 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 34 472,05 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

29 675,05 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

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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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)

0,50 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 62 400,00 zł

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

62 400,00 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)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 300,00 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

21 450,00 zł

21 450,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 40 950,00 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 62 400,00 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3 000,00 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 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

Andrzej Partyka -Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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