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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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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 2022-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica ZIEMOWITA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 032 230 78 70

Nr faksu 032 230 78 87 E-mail caritas@kuria.gliwice.pl Strona www www.caritasgliwice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-01-03

2006-01-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04002224600000 6. Numer KRS 0000247809

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

Jan Łojczyk Przewodniczący Zarządu TAK

Brygida Blacha Sekretarz  Zarzadu NIE

Ewa Musielok - Weis Członek Zarządu NIE

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

Stefan  Jezusek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bernard Koj Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji

TAK

Barbara Zeman Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Caritas jest praktyczna realizacja nauki Jezusa 
Chrystusa o miłosierdziu.Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania  
miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu 
konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze 
godność każdej osoby ludzkiej.  
 1. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, 
systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego 
zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny,dzieci,młodzieży, 
samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, 
bezdomnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, klęsk 
żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
  2. udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie diecezji i poza jej 
granicami,
  3. szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębienie jej 
zrozumienia,
  4. krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  5. systematyczna i metodyczna formacja charytatywna dzieci, młodzieży i 
dorosłych,
  6. promocja i organizacja wolontariatu,
  7. opracowywanie programów działalności charytatywnej,
  8. działalność wydawnicza; wydawanie materiałów formacyjnych i 
informacyjnych,
  9. działalność oświatowa,
10. analiza niewykorzystanych zjawisk społecznych, zakresu ich 
występowania , a także wypracowywanie programów zmierzających do 
ich usuwania,
11. opracowywanie inicjatyw mających na celu rozwój i restrukturyzację 
obszarów wiejskich oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego,
12. przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezrobociu i zagrożeniom 
bezpieczeństwa publicznego,
13. promocja zatrudnienia i aktywacja zawodowa,
14. kształtowanie świadomości ekologicznej, promocja zdrowia i 
zdrowego trybu życia,
15. propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia,
16. pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o 
chrześcijańskie wartości,
17. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
18. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
19. upowszechnianie turystyki i sportu,
20. ochrona interesów konsumenta,
21. pozyskiwanie, segregowanie, sortowanie, magazynowanie i 
dystrybuowanie żywności zarówno dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów, jak i dla najbardziej potrzebujących osób fizycznych w 
diecezji, w Polsce i poza jej granicami,
22. działalność zapobiegająca marnowaniu żywności,
23. działalność ekologiczna zarządzania odpadami, segregacja śmieci,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zadania swe Caritas realizuje poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie różnego typu placówek opiekuńczych, 
oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawnictwa oraz innych 
właściwych dla realizacji zadań Caritas w oparciu o rozpoznane w 
środowisku potrzeby.Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w 
oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy,
  2. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych i 
niepełnosprawnych, zarówno w ośrodkach własnych jak i 
wynajmowanych,
  3. systematyczna formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy, 
organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i szkoleń, dostarczanie 
materiałów formacyjnych, kontakt z wolontariuszem skupionym w Caritas 
Parafii, Szkolnych i Środowiskowych Kołach Caritas oraz promowanie 
różnych form wolontariatu,
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  4. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy 
krzewienia miłości bliźniego, organizowanie odczytów, konferencji, 
kursów, bibliotek, czytelni, poradni itp.,
  5. gromadzenie wolontariatu Caritas oraz organizowanie własnych 
terenowych jednostek organizacyjnych - Caritas Parafii, Szkolnych i 
Środowiskowych Kół Caritas,
  6. uczestnictwa w ogólnokrajowych akcjach i dziełach wchodzących w 
zakres charytatywnej działalności Kościoła,
  7. koordynację działalności placówek kościelnych zajmujących się 
działalnością charytatywną,
  8. prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną ze środkami 
społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
  9. pozyskiwanie środków na działalność charytatywną poprzez 
organizowanie zbiórek, kwest, koncertów i innych imprez o charakterze 
charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, 
10. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony 
jest w całości na działalność statutowo- charytatywną. W celu 
prowadzenia działalności gospodarczej Caritas powołuje odrębną 
Jednostkę Działalności Gospodarczej, funkcjonującą w oparciu o jej 
regulamin,
11. organizowanie i prowadzenie banku żywności i udzielanie pomocy 
żywnościowej,

Cele i zadania realizowane przez Caritas należą w części do sfery zadań 
publicznych wymienionych w artykule 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, i obejmuje zadania w 
zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. ochrony i promocji zdrowia;
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
  9. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
10. promocji i organizacji wolontariatu;
11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
13. turystyki i sportu;
14. ochrona interesów konsumenta

Opisane powyżej zadania - Caritas realizuje w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego poprzez prowadzenie:
- placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania;
- zakładów opieki zdrowotnej, które obejmuje praktykę 
lekarską,działalność pielęgniarską i fizjoterapeutyczną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. Pomoc Społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób:
- Caritas Diecezji Gliwickiej prowadziła dwie Świetlice Środowiskowe w Bytomiu i Pyskowicach. W ramach opieki zapewniono 
dzieciom:
bezpieczeństwo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych do wieczora, pomoc w odrabianiu lekcji, dożywianie, rozwijanie 
zainteresowań itp. Z tej formy pomocy skorzystało w tych placówkach ok. stu dzieci.
- Dom Dziennego Pobytu w Zabrzu jest jednostką , której działanie skierowane jest dla osób starszych, schorowanych, 
młodzieży oraz dzieci. Mogły korzystać z wspólnych spotkań, posiłków, wyjazdów integracyjnych, terapii zajęciowych, 
rehabilitacji. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało czterdzieści osób starszych od poniedziałku do piątku. miesięcznie,
W 2021 r. sprawowano opiekę nad dziećmi w Żłobku ,,Dzieciątka Jezus",w Żłobku ,,Bożego Miłosierdzia" w Zabrzu ul. Majnusza 
7 oraz Żłobku ,,Misiowa Kraina'' w Zabrzu Mikulczycach. Z tej formy skorzystało dwieście pięć dzieci miesięcznie w tym dzieci 
niepełnosprawne.
Zatrudnionych było czterdzieści jeden osób na etat oraz dziewiętnaście na umowę zlecenie.
W 2021 r. kuchnia w Zabrzu Biskupicach dostarczała obiady do domu dla stu pięćdziesięciu osób starszych i niepełnosprawnych 
miesięcznie.
Natomiast Kuchnia ,,Rodzina " Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 125 wydała dwieście sześćdziesiąt osiem 
tysięcy siedemset trzydzieści posiłków. Zatrudnionych było dwadzieścia osób na etat oraz dwadzieścia cztery osoby na umowę 
zlecenie.
- Dom Dziennego Pobytu  ,,Senior +" w Sośnicowicach jest jednostką której działanie skierowane jest dla osób starszych. 
Seniorzy korzystali ze wspólnych spotkań, posiłków, wyjazdów integracyjnych, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji. W 2021 r. z 
tej formy pomocy skorzystało osiemnaście osób dziennie od poniedziałku do piątku. Zatrudnionych było pięć osób na etat i 
jedna na umowę zlecenie.
- Caritas Diecezji Gliwickiej dofinansowała zakup lekarstw i sprzętu medycznego ,pobyty na turnusach rehabilitacyjnych w 
różnych ośrodkach dla dziesięciu osób. W związku z pandemią dofinansowała zakup respiratora dla szpitala.
Diecezjalna Caritas uczestniczyła w ogólnopolskim programie ,,Skrzydła" w ramach, którego przekazała pomoc materialną 
uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych dotkniętych ubóstwem. Założeniem programu było udzielenie 
długofalowej pomocy w różnych formach: dofinansowanie dożywiania, dojazdów do szkół, zakupu wyprawek szkolnych lub 
wykupu obozów i kolonii letnich. Celem tego programu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które z powodu braku 
środków materialnych w rodzinach - nie miały możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego. W ramach programu w 2021 r. 
skorzystało siedemnaście dzieci i młodzieży z terenu naszej diecezji.
 2. działalność charytatywna;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Caritas Diecezji Gliwickiej realizowała rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w ramach zajęć  
odbywających się w warsztatach terapii zajęciowej w Gliwicach i Zabrzu. W placówce w Gliwicach w rehabilitacji uczestniczyło 
sześćdziesięciu dziewięciu niepełnosprawnych. Natomiast w zabrzańskich WTZ-tach rehabilitacją objętych było pięćdziesięciu 
trzech niepełnosprawnych. W gliwickich WTZ-tach zatrudnionych było dwadzieścia osób, a w zabrzańskich czternaście osób.
Caritas Diecezji Gliwickiej realizowała zadanie publiczne dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez 
pandemię koronawirusa, skierowanego do osób niepełnosprawnych. W 2021 r. z programu skorzystało pięćdziesiąt osób.
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
Caritas Diecezji Gliwickiej  uczestniczył w programie ,,Aktywni +''.  Program mający na celu zwiększenie zaangażowania 
seniorów poprzez wsparcie oferty aktywizacji seniorów. W 2021 r. programem objętych było czterdziestu beneficjentów .
 6. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym:
- diecezjalna Caritas w 2021 r. pozyskała  dla ubogich artykuły spożywcze, artykuły chemiczne. Przygotowano dwadzieścia sześć 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery paczki żywnościowe dla osób potrzebujących.
 Caritas Diecezji Gliwickiej  uczestniczy w Programie  Postpenitencjarnym,  którego celem była pomoc osobom, które wyszły z 
aresztu lub więzienia. Wsparcie obejmowało pomoc: rzeczową, finansową, psychologiczną, prawną, doradztwo zawodowe oraz 
warsztaty TUS. W 2021 r. pomocą zostało objętych osiemdziesiąt osób;
 8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą:
- celem pozyskania środków na działalność charytatywną na Caritas uczestniczyła w ogólnopolskich akcjach charytatywnych na 
rzecz pomocy uchodźcom, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską oraz na rzecz poszkodowanych przez letnie ulewy i 
nawałnice.
 9. promocja i organizacja wolontariatu:
- w szczególny sposób formacją charytatywną zostali objęci wolontariusze oraz członkowie Caritas Parafii i Szkolnych Kół Caritas 
dla których zorganizowano pielgrzymkę do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Z powodu trwającej 
pandemii dni skupienia oraz rekolekcje zostały dla w/w odwołane.
10. prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania;
11. prowadzenie: zakładów opieki zdrowotnej, które obejmują szpitalnictwo, praktykę lekarską, działalność pielęgniarską i 
fizjoterapeutyczną.
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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)

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

33612

0

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

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)

Działalność polega na opiece długotrwałej nad 
chorym w domu. Zadanie to realizuje 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas 
Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Zabrzu 
Mikulczycach - w ramach  trzynastu Stacji 
Opieki, w których zatrudniała dwadzieścia sześć 
pielęgniarek. Pod ich profesjonalna opieką było 
jeden tysiąc stu trzydziestu jeden pacjentów. 
Pielęgniarki zrealizowały pięćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć wizyt 
domowych oraz dwieście sześćdziesiąt osiem 
wizyt w stacjach opieki. Oprócz  pracowników 
etatowych na stacjach zatrudnionych było 
pracownicy na umowę zlecenie. W pracy każda z 
pielęgniarek korzysta z samochodu służbowego, 
co umożliwia sprawne dotarcie do domu 
chorego.
Gabinety Rehabilitacyjne działające przy 
Stacjach Opieki Caritas obsłużyły sześć tysięcy 
sześćdziesiąt siedem pacjentów. Wykonano sto 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
jedenaście zabiegów w gabinetach 
rehabilitacyjnych. Zatrudnionych było 
dwudziestu jeden fizykoterapeutów oraz 
dziesięciu masażystów.

86.90.C 15 000,00 zł

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

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

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

Dom Dziennego Pobytu w Zabrzu jest 
placówką, której działanie  skierowane jest 
dla osób starszych, schorowanych oraz 
dzieci. Dom Dziennego Pobytu prowadzi 
kuchnie w Zabrzu Biskupicach. W 2021 r. 
kuchnia w Zabrzu Biskupicach dostarczała 
obiady do domu dla stu pięćdziesięciu osób 
starszych i niepełnosprawnych miesięcznie. 
W ramach realizacji nieodpłatnych posiłków 
dla podopiecznych MOPR na terenie miasta 
Zabrze, Bytomia, Gliwic wydano dwieście 
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 
trzydzieści posiłków. Posiłki były wydawane 
w piętnastu jadłodajniach w Gliwicach, 
Zabrzu i Bytomiu. Zatrudnionych było 
dwadzieścia osób na etat oraz dwadzieścia 
cztery osoby na umowę zlecenie.

88.99.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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Caritas Diecezji Gliwickiej prowadziła Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniczach koło Toszka. 
Niniejsza placówka  dedykowana jest osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Oprócz 
całodobowej opieki, Dom świadczył na rzecz 
mieszkańców usługi rehabilitacyjne, zajęcia 
terapeutyczne, kulturalne i rekreacyjne. W 
domu przebywa  dziewięćdziesięciu ośmiu  
pensjonariuszy o różnym statusie materialnym i 
kondycji zdrowotnej; w przeważającej mierze z 
terenu powiatu gliwickiego. W Domu Pomocy 
zatrudnionych było sześćdziesiąt siedem osób na 
etat.

87.30.Z 0,00 zł
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226 047,16 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 805 065,73 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 458 042,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 486 721,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 971 321,16 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 426 929,94 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 180 315,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 189 766,18 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

5 793 997,98 zł

7 011 067,75 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

w 
tym:

0,00 zł

10 034 664,27 zł

5 392 265,67 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 300 665,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 28 157 377,56 zł 189 766,18 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

25 186 056,40 zł 189 766,18 zł

2 971 321,16 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie placówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania 182 719,18 zł

2 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7 047,00 zł

1 Caritas Diecezji Gliwickiej 182 719,18 zł

2 Leczenie osób indywidualnych 7 047,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

243 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)

217,58 etatów

80 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)

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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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 12 072 344,50 zł

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

12 072 344,50 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)  

3 114,64 zł

10 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

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10 326 333,95 zł

9 570 127,24 zł

- nagrody

- premie

89 104,90 zł

565 671,46 zł

- inne świadczenia 101 430,35 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 746 010,55 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 072 344,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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

1 Opieka pielęgniarska i 
rehabilitacyjna nad chorym 
w domu i gabinetach 
rehabilitacyjnych

opieka pielęgniarska i 
rehabilitacja

Urzędy Miast i Gmin 1 918 533,50 zł

2 Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Miasto Gliwice, Starostwo 
Powiatowe Gliwice, Powiat Gliwicki, 
Powiat Miasto Zabrze, Powiat 
Tarnogórski

294 101,74 zł

3 Pomoc Społeczna z 
zakwaterowaniem dla osób 
w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie placówek pomocy 
społecznej z zakwaterowaniem

Starostwo Powiatowe Gliwice 299 053,00 zł

4 Pomoc Społeczna bez 
zakwaterowania dla dzieci, 
osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych

prowadzenie placówek pomocy 
społecznej bez 
zakwaterowania; pomoc 
społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Urzędy Miast i Gmin 3 145 722,07 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

10 620,54 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

5 Pomoc Społeczna z 
zakwaterowaniem dla osób 
w podeszłym wieku i osób w 
podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych- Projekt 
Śląskie Pomaga  COVID

prowadzenie placówek pomocy 
społecznej z zakwaterowaniem

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego

177 133,40 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w lokalach 
gastronomicznych na terenie miasta Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Zabrzu

1 690 111,50 zł

2 Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w lokalach 
gastronomicznych na terenie miasta Bytom

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Bytomiu

578 544,40 zł

3 Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w lokalach 
gastronomicznych na terenie miasta Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gliwicach

681 789,24 zł

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

1 Opieka pielęgniarska i 
rehabilitacja nad chorym w 
domu i gabinetach 
rehabilitacyjnych

prowadzenie zakładów opieki 
zdrowotnej, które obejmują  
działalność pielęgniarską i 
fizjoterapeutyczną

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 837 625,34 zł

2 Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PFRON 3 001 720,74 zł

3 Udzielanie pomocy osobom 
pozbawionym wolności, 
zwalnianym z zakładów 
karnych i aresztów śledczych

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

Ministerstwo Sprawiedliwości 272 649,13 zł

4 Poszerzenie działalności oraz 
zwiększenie jakości wsparcia 
udzielanego przez Caritas 
Diecezji Gliwickiej poprzez 
adaptację pomieszczeń

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

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

120 831,66 zł

5 Wsparcie seniorów działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

224 000,00 zł
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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

Dyrektor ks. Jan Łojczyk Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Hedvigis

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach 9

2 Urząd Miasta Zabrze 4

3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 1

4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Zabrzu 1

2022-07-13
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