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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. PŁOCK

Powiat M. PŁOCK

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy 09-400 Poczta PŁOCK Nr telefonu 242678240

Nr faksu 242678244 E-mail 
fundacjaplock@caritas.pl

Strona www www.fundacjaplock.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-08-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14251805000000 6. Numer KRS 0000349425

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

Adam Mirosław Przeradzki Prezes Zarządu TAK

Ryszard Kruszewski Wiceprezes Zarządu TAK

Renata Michalska Członek Zarządu - 
Sekretarz Fundacji

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

Szczepan Janusz Bugaj Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Maciejewski Członek Rady Fundacji TAK

Roman Stanisław 
Tomaszewski

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest instytucjonalna działalność charytatywna, szerzenie 
chrześcijańskich zasad charytatywnych, kierowanie i koordynowanie 
kościelnej działalności charytatywnej na terenie diecezji płockiej, a także 
praca wychowawcza i animacyjna na polu charytatywnym, zgodnie z 
charakterem instytucji kościelnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) Zakładanie, kierowanie i animowanie instytucji takich jak:
a) domy studenckie
b) instytucje formacyjne
c) domy przyjęć i domy rekolekcyjne
d) domy opieki
e) inne, których cele są zgodne z celami Fundacji.
2) Organizację, kierowanie i animację spotkań i sesji:
a) dla rodzin, małżeństw, młodzieży i dzieci;
b) dla osób w służbie Kościoła;
c) dla osób wszystkich religii, ludów i narodów;
d) w celu rozpoczęcia i pogłębienia życia duchowego, moralnego i 
intelektualnego.
3) Upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki 
dystrybucji i komunikacji znane teraz i które powstaną w przyszłości.
4) Wspieranie osób poprzez:
a) słuchanie i towarzyszenie duchowe;
b) pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
c) pomoc w rozwoju intelektualnym;
d) pomoc materialną i finansową.
5) Organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów i poradni.
6) Wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo - 
szkoleniowych.
7) Prowadzenie placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności 
od potrzeb terenowych;
8) Organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, 
udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych, tak gotówkowych jak i 
rzeczowych.
9) Podejmowanie działań zleconych przez Fundatora.
10) Prowadzenie działalności gospodarczej.
11) Prowadzenie każdej innej działalności nie zakazanej przez prawo, a 
zgodnej z celami i zasadami Fundacji.

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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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

16

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W 2016 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej realizowała Program "Działania na rzecz osób 
potrzebujących szeroko pojętej pomocy z terenu Diecezji Płockiej" w ramach umowy o współpracy 
zawartej z Caritas Diecezji Płockiej. Program kierowany był do osób z terenu Diecezji Płockiej 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Program realizowany był m.in. poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej 
(osoby niepełnosprawne lub ciężko chore), poprzez przekazywanie w ramach pomocy społecznej 
środków finansowych na leczenie i rehabilitację, refundację kosztów leczenia, dofinansowanie do 
turnusu rehabilitacyjnego, zakup materiałów medycznych. Dzięki realizacji programu 8 osób uzyskało 
pomoc. Były to osoby m.in. z nefropatią, z wadą centralnego układu nerwowego w postaci rozszczepu 
kręgosłupa, poruszające się na wózku, autyzmem, w śpiączce, z nowotworami, z chorobami szpiku i 
inne. Dzięki programowi Fundacja pomogła również w zakupie podręczników dla dziewczynki 
przebywającej z mamą w Ośrodku dla Samotnych Matek.
W 2016 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej pozyskała środki z 1 % podatku w wysokości 43.246,47 zł 
na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
W m-cu 09.2016 r. otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o szczegółowym przeznaczeniu 1 % 
podatku i od tego momentu mogła zacząć wydatkować wymienione środki na cele działalności pożytku 
publicznego. Dzięki otrzymanym środkom finansowym zaczęto udzielać wsparcia osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowe, w szczególności zdrowotnej. W ramach pomocy społecznej z tych 
środków udzielono wsparcia 8 osobom. Były to osoby: z nowotworem, mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z zespołem touret'a, dziewczynce z utratą wzroku i inne.
Otrzymanie środków w ramach 1 % jest znaczące w działalności Fundacji Caritas Diecezji Płockiej, gdyż 
daje więcej możliwości w prowadzeniu jej działalności pomocowej. Obserwujemy dużą potrzebę 
działania w sferze pomocy społecznej, coraz więcej osób zwraca się do Fundacji z prośbą o pomoc. 
Staramy się, aby pomoc kierowana do tych osób była dostosowana do ich potrzeb. Czasami w realizacji 
pomocy napotykamy barierę finansową, która nie pozwala nam w całości zrealizować potrzebę. Ważna 
staje się wtedy współpraca z innymi instytucjami, czy osobami prywatnymi, którzy nie są obojętni. 
Bardzo często sami potrzebujący próbują pozyskać środki, także z innych źródeł i wspólnymi siłami 
udaje się osiągnąć cel.
Kwota niewydatkowanych środków z 1% podatku w roku 2016 jest przeznaczona do realizacji 
działalności pożytku publicznego w roku 2017, do czasu otrzymania środków z 1% podatku z rozliczeń 
podatkowych za rok 2016.
W 2016 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej również zadeklarowała pomoc w 2017 roku w 
dofinansowaniu do stypendiów 12 zdolnych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin. Środki 
będą mogły być wykorzystane w zakupie potrzebnych podręczników czy kursów językowych.
Ważnym zdarzeniem w działalności Fundacji było otrzymanie od Caritas Diecezji Płockiej w drodze 
darowizny prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności 
znajdujących się na tej nieruchomości budynków. Wydanie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w 
dniu sporządzenia aktu notarialnego, tj. 01.02.2016 roku. Wartość darowizny określona została na 
kwotę 572.134,00 zł. Dzięki tej darowiźnie Fundacja będzie mogła pozyskiwać dodatkowe środki 
finansowe, co wpłynie znacząco na rozwój jej działalności pomocowej.
W 2016 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej udzieliła pomocy 16 osobom, z czego 3 osoby 
skorzystały z pomocy przynajmniej dwa razy w ciągu roku.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
W tym zakresie 
przedmiotem naszej 
działalności była w 
szczególności:
- realizacja Programu 
"Działania na rzecz 
osób potrzebujących 
szeroko pojętej pomocy 
z terenu Diecezji 
Płockiej". Program 
kierowany był do osób z 
terenu Diecezji Płockiej 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej. Udzielono 
wsparcia osobom 
będącym w trudnej 
sytuacji zdrowotnej 
oraz socjalno - bytowej. 
Dzięki realizacji 
programu 8 osób 
uzyskało pomoc.
- realizacja działalności 
pomocowej w ramach 
środków otrzymanych z 
1% podatku. Udzielono 
wsparcia 8 osobom 
będącym w trudnej 
sytuacji zdrowotnej. 
Były to osoby: z 
nowotworem, 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z zespołem 
touret'a, dziewczynce z 
utratą wzroku i inne.

88.99.Z

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 294,524.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54,134.61 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.60 zł

e) Pozostałe przychody 240,389.16 zł

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

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 43,246.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,610.00 zł

0.00 zł

610.00 zł

8,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 242,667.90 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,504.12 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Pomoc społeczna w ramach, której zostały zrealizowane następujące działania:
- refundacja kosztów leczenia
- zakup leków
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

3,504.12 zł

1 - pomoc osobie z nowotworem złośliwym ze zmianami w układzie kostnym - refundacja kosztów 
wyjazdów do UCK w Gdańsku /celem leczenia/ oraz kosztów zakupu leków

902.38 zł

2 - pomoc dziewczynce z niedosłuchem obustronnym, wzmożonym napięciem mięśni, 
krótkowzrocznością i wadą serca wymagającą stałej opieki m.in. kardiologa, okulisty, ortopedy, 
surdologopedy, neurologa, audiologa - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

300.00 zł

3 - pomoc trzyosobowej rodzinie, w której wszyscy mają ustalony stopień niepełnosprawności i 
wymagają leczenia /wirusowe zapalenie mózgu, postępujący niedowład czterokończynowy, 
cukrzyca, początki alzheimera, prostata, wielonarządowe zapalenie stawów/ - zakup leków

300.11 zł

4 - pomoc dziewczynce, która w wyniku powikłań poszczepiennych straciła wzrok, będącej w trakcie 
leczenia, z szansą na odzyskanie wzroku dzięki kosztownej operacji - refundacja kosztów leczenia

1,000.00 zł

5 - pomoc dziewczynce chorującej na zespół toureta, dla której szansą jest przyjmowanie 
kosztownego leku - zakup leku

632.03 zł

6 - pomoc dziewczynce z mózgowym porażeniem dziecięcym poruszającej się na wózku 
inwalidzkim, z opóźnieniem psychoruchowym, wymagającej stałej rehabilitacji - refundacja 
kosztów rehabilitacji

369.60 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42,019.86 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: 252,167.74 zł 3,504.12 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

12,114.75 zł 3,504.12 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

16.64 zł

0.00 zł

240,036.35 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 470.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 470.00 zł

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

470.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 470.00 zł

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

0.00 zł

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

470.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

470.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

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

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

Wszystkie koszty administracyjne poniesione przez Fundację Caritas Diecezji Płockiej w 2016 roku ograniczone były 
do niezbędnych. 
Fundacja Caritas Diecezji Płockiej użytkuje nieodpłatnie pomieszczenia biurowe oraz sprzęt biurowy.
Członkowie Zarządu wykonują pracę z racji pełnienia tej funkcji nieodpłatnie. W 2016 roku funkcję członków zarządu 
pełniły 3 osoby.
W okresie: 01.01.2016 r. - 30.11.2016 r. księgowość była prowadzona nieodpłatnie. Ze względu na zwiększoną ilość 
obowiązków od dnia 01.12.2016 roku księgowość prowadzona jest odpłatnie. Podpisano umowę zlecenia z jednym z 
członków zarządu na wykonywanie czynności księgowych i innych czynności administracyjno - biurowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 
6) określono i dokonano wyceny wartości nieodpłatnych świadczeń uwzględniając je w zeznaniu o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2016 
rok. 
Wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w roku 2016 - 5.200,00 zł, w tym:
- nieodpłatne użytkowanie pomieszczeń biurowych oraz sprzętu biurowego - 3.000,00 zł
- nieodpłatne prowadzenie ksiąg handlowych - 2.200,00 zł.
Pozyskanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ma znaczący wpływ na dalszy rozwój Fundacji 
Caritas Diecezji Płockiej, dzięki czemu będzie ona mogła w przyszłości pozyskiwać dodatkowe środki na 
prowadzenie swojej działalności pomocowej. Koszty związane z tą transakcją były ograniczone do niezbędnych.
W 2016 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej pozyskała środki z 1% podatku w wysokości 43.246,47 zł na 
prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wymienione środki finansowe Fundacja Caritas Diecezji Płockiej 
otrzymała w okresie 05.2016 r. - 07.2016 r. W m-cu 09.2016 r. otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o 
szczegółowym przeznaczeniu 1% podatku i od tego momentu mogła zacząć wydatkować wymienione środki na cele 
działalności pożytku publicznego. Kwota niewydatkowanych środków z 1 % podatku w roku 2016 jest przeznaczona 
do realizacji działalności pożytku publicznego w roku 2017, do czasu otrzymania środków z 1 % podatku z rozliczeń 
podatkowych za rok 2016.

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

organizacji

Adam Mirosław Przeradzki
Ryszard Kruszewski
Renata Michalska

15.02.2017 r.
Data wypełnienia sprawozdania 2017-05-12
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