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• 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 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica WYSZYŃSKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-950 Poczta LUBLIN Nr telefonu 81-532-95-71

Nr faksu 81-532-81-94 E-mail lublin@caritas.pl Strona www www.lublin.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-26

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04001451900000 6. Numer KRS 0000204819

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. Wiesław Kosicki Dyrektor TAK

ks. Paweł Tomaszewski Zastępca Dyrektora TAK

Justyna Małyska 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

Bp Józef Wróbel Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Arkadiusz Paśnik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Andrzej Oleszko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Statutowe CAL: 
1) szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o 
miłosierdziu chrześcijańskim;
2) organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną 
działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie;
3) współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym;
4) działalność charytatywna, polegająca w szczególności na przekazywaniu 
żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia 
zbiorowego dla osób potrzebujących;
5) działalność na rzecz seniorów, w tym osób w wieku emerytalnym;
6) działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
7) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością;
8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
10) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
11) działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania;
12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
13) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
15) promocja i organizacja wolontariatu;
16) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa;
17) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19) działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
20) działanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;
22) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
23) wspierania i działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
24) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.  U. z 2018  r. poz. 2190 ze zm.);
25) wspieranie i upowszechnianie postaw proekologicznych, w 
szczególności poprzez rozwój zdolności percepcji i zjawisk przyrodniczych, 
ciekawości świata i praw nim rządzących, odpowiedzialności wobec 
wszystkich form życia, poczucia więzi z przyrodą i ludźmi, szacunkiem dla 
różnorodności i odrębności biologicznej i kulturowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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CAL realizuje cele statutowe poprzez:
1) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:
a) projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania 
i gromadzenia informacji o potrzebach pomocowych;
b) projektów naukowo-badawczych wnoszących istotny postęp dla 
określenia warunków egzystencjalnych społeczności, zwłaszcza 
wnoszących wkład w postęp medycyny, biotechnologii, ekonomii i nauk 
humanistycznych;
b) działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie 
ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela;
2) pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i 
dystrybucję;
3) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu 
i innych środków przekazu i komunikacji na odległość;
4) udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, know-how w budowie 
szeroko pojętej infrastruktury organizacjom pomocowym działającym w 
kraju i na świecie;
5) pośredniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje 
pomocowe na całym świecie poprzez kojarzenie organizacji pomocowych i 
wolontariuszy oraz przekazywanie środków finansowych;
6) prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez 
organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy 
organizacjami pomocowymi z całego świata;
7) dokonywanie przeglądu działalności organizacji pomocowych ze świata 
i przedstawianie rekomendacji odnośnie organizacji pomocowych do 
zaangażowania się w formie finansowej lub w formie wolontariatu;
8) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
9) tworzenie stałych i czasowych misji;10) prowadzenie działalności 
wydawniczej i szkoleniowej;
11) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze 
statutem CAL;
12) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informacyjnych;
13) organizowanie konferencji i seminariów;
14) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, 
kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;
15) prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1) zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: świetlic, przedszkoli, placówek specjalistycznego 
poradnictwa, placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków adaptacyjno - opiekuńczych, ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków ratowania ofiar 
patologii społecznych i ofiar przemocy, dziennych ośrodków dla osób bezdomnych, ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla 
bezdomnych, domów dziennego pobytu, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków rehabilitacyjnych i 
pielęgnacyjnych, ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych, kuchni dla ubogich i podobnych stałych dzieł;
2) organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o 
charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, 
samotnymi i starszymi w ich domach, pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej i studenckiej, pomocy dla osób 
niepełnosprawnych, organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych i 
kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia;
3) pomocy osobom bezrobotnym wraz z prowadzeniem dla nich działalności o charakterze pośrednictwa pracy;
4) pomoc migrantom i uchodźcom;
5) organizowanie i prowadzenie zamkniętych i otwartych ośrodków pomocy medycznej;
6) tworzenie jednostek w ramach struktur terenowych; 
7) prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni 
skupienia, rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno – szkoleniowych;
8) organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych;
9) promocja i organizacja wolontariatu;
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10) organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych w tym ośrodków studiów   społecznych i socjologicznych;
11) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną;
12) organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, spektakli, festiwali, wystaw; 
13) organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na działalność 
statutową;
14) promowanie działalności charytatywnej Kościoła;
15) organizowanie i udział w tradycyjnych akcjach charytatywnych;
16) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
17) organizowanie doraźnej pomocy specjalistycznej dla ubogich – w zależności od potrzeb;
18) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce, z Caritas Polska oraz z Caritas innych krajów;
19) współdziałanie z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami wyznaniowymi, społecznymi, 
mediami oraz fundacjami i innymi osobami prawnymi – prowadzącymi działalność charytatywną i opiekuńczą;
20) zwiększenie dostępności do kultury i edukacji, animacja kultury w społecznościach lokalnych, wspieranie i integracja 
młodych twórców, prowadzenie innowacyjnego centrum kultury;
21) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez:
a) promocję wolontariatu współpracy międzypokoleniowej; 
b) rozwój samopomocowych form wsparcia;
c) doradztwo prawne i psychologiczne; 
d) ochrona i rzecznictwo interesów osób starszych; 
e) inicjowanie zmian legislacyjnych ukierunkowanych na poprawę sytuacji osób starszych i usuwanie barier rozwoju organizacji 
senioralnych;
f) organizowanie imprez sportowych dla seniorów o zakresie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim; 
g) poprawa wizerunku i pozycji osoby starszej w społeczeństwa; 
h) kultywowanie etosu seniora w rodzinie; 
i) świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i 
inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych;
j) tworzenie warunków do korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, sportowych, towarzyskich, turystycznych w tym 
między innymi przez usuwanie barier dostępu do wszystkich miejsc publicznych;
22) działanie na rzecz tworzenia warunków przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych praw  człowieka poprzez:
a) prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin; 
b) działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych podejmowanie wszelkich działań zmierzających do 
optymalizacji warunków rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych; 
c) integrację osób niepełnosprawnych z całą społecznością; 
d) pobudzanie świadomości społecznej w zakresie praw i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań 
zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi;
e) tworzenie osobom niepełnosprawnym korzystnych warunków w zakresie decydowania o swoich sprawach w rodzinach, 
urzędach i innych  placówkach;
f) wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, umożliwiająca tym osobom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
23) rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej; pobudzenie aktywności 
i zdolności sportowych dzieci i młodzieży poprzez:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i 
popularyzacją sportu; 
b) promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania;
c) inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.); 

d) inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym; nauka, edukacja, oświata i 
wychowanie, a także edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego; 
e) organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących; 
f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w grupie osób niepełnosprawnych; 
g) prowadzenie działań na rzecz pobudzania aktywności sportowej kobiet i mężczyzn; pobudzanie aktywności i zdolności 
sportowych dzieci i młodzieży; 
h) integrację środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu; popularyzowanie aktywnego stylu życia;
24) organizowanie i świadczenie opieki paliatywnej (hospicjum) w tym również modelu  domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i  dorosłymi ze schorzeniami tego wymagającymi oraz wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i  
dorosłych poprzez:
a) udzielanie świadczeń medycznych w domu pacjenta przez wyspecjalizowany zespół, tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, 
psychologa oraz duchownego, dostępnych przez całą dobę;
b) organizowanie programu wsparcia dla osób w żałobie;
c) prowadzenie biblioteki w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu oraz rehabilitacji;
d) prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i  dorosłych ze schorzeniami 
ograniczającymi życie leczonych w domu.
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

ochrona i renowacja zabytków

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

29000

350

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, 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

1 działalność charytatywnej

Szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki 
Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim; 
organizowanie i kierowanie całą diecezjalną 
działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne 
reprezentowanie; współpraca z innymi 
organizacjami o profilu charytatywnym. 
systematyczną formację i kształcenie 
pracowników i wolontariuszy; spotkania i 
seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i 
inne formy krzewienia miłości miłosiernej; 
organizowanie i prowadzenie placówek 
charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, 
medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz 
innych właściwych dla realizacji zadań Caritas, d) 
grupy wolontariatu Caritas, e) prowadzenie akcji 
promujących i finansujących działalność 
charytatywną, f) 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, Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej współpracuje: a) z parafiami i innymi 
kościelnymi instytucjami charytatywnymi na 
terenie diecezji, b) z Caritas Polska i Caritas 
diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań 
charytatywnych oraz w realizacji uchwał 
podjętych większością głosów na zebraniach 
dyrektorów Caritas diecezjalnych, c) z organami 
administracji publicznej, d) z organizacjami 
charytatywnymi innych wyznań i religii oraz 
organizacjami świeckimi.

94.91.Z 0,00 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) 8 304 052,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 883 538,07 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 206 746,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 583,95 zł

e) pozostałe przychody 212 183,99 zł

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 osób 
niepełnosprawnych

Fizjoterapia ambulatoryjna. Fizjoterapia 
ambulatoryjna dla osób o znaczącym 
stopniu niepełnosprawności. Rehabilitacja 
ambulatoryjna – jest to specjalistyczne 
świadczenie zdrowotne lub zbiór świadczeń 
udzielanych przez lekarza o specjalności 
rehabilitacja medyczna, balneoklimatologia 
i medycyna fizykalna i/lub zespół osób 
uprawnionych do udzielania ww. 
świadczeń. Przedmiotem świadczeń 
kontraktowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie rehabilitacji 
ambulatoryjnej są: Są to usługi obejmujące 
kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, 
szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po 
urazach, przebytych operacjach lub 
przewlekle chorych), a także wskazań 
neurologicznych, reumatologicznych. 
Obejmuje zakresy usług: fizykoterapię, 
kinezyterapię, masaż.

94.91.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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146 318,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 912 700,07 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 031 266,40 zł

2.4. Z innych źródeł 213 767,94 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 8 374,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 129 535,60 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Żywność dla bezdomnych 100 099,00 zł

2 Dofinansowanie do leczenia, rehabilitacji 29 436,60 zł

1 Cele statutowe 129 535,60 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 401 927,13 zł

245 200,00 zł

265 572,94 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:

0,00 zł

3 171 266,08 zł

1 860 000,32 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 -706 614,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 804 812,66 zł 129 535,60 zł

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

8 590 152,22 zł 129 535,60 zł

206 746,90 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 897,54 zł

0,00 zł

16,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

1,00 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. 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)

40 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)

33,39 etatów

39 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)

17 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

17 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 863 690,40 zł

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

863 690,40 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)

3 370,00 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)  

2 800,00 zł

55 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

55 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

794 899,79 zł

794 899,79 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 68 790,61 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 206 746,90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 656 943,50 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

3 650,00 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)

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

1 Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka dla Osób 
Bezdomnych - mieszkańców 
Miasta Lublin

Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka dla Osób Bezdomnych

Gmina Lublin 216 000,00 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

3 650,00 zł

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

1 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym.

Prowadzenie działań 
aktywizujących do osób 
bezdomnych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

130 000,00 zł

2 Wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży w 2020 roku

Zorganizowanie wypoczynku 
letniego

Województwo Lubelskie 12 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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 Tomaszewski 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 Fundacja DANTIS

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-11 13


