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I. Podstawowe dane 

1.1. Nazwa 
Fundacja „Pro Caritate” 

1.1. Adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej  
Okopowa 55, 01-043 Warszawa 
E-mail: recepcja@centrumokopowa.pl 

1.2. Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Skarbowego 
Data: 2004-01-14 
Nr KRS: 0000187267 

1.3. REGON i NIP 
REGON: 01272894000000 
NIP: 527-208-85-14 

1.4. Dane członków Zarządu 
Andrzej Szklarski – Prezes Zarządu do 23.09.2019 r.  
Michał Pyra – Prezes Zarządu od 23.09.2019 r.  
Marcin Wojciech Iżycki – Członek Zarządu 
Ludwik Kotecki – Członek Zarządu 
Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu  

 

II. Cele statutowe fundacji  
¨ wspieranie działalności charytatywnej kościoła katolickiego w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem Caritas, 
¨ organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy krajowej i zagranicznej dla osób 

potrzebujących, niezależnie od ich wyznania, narodowości i przekonań a zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży, ubogich, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, 
seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, więźniów, bezdomnych, 
uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów, 

¨ współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
podejmującymi działania analogiczne lub podobne do celów fundacji. 
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III. Opis działalności statutowej w roku 2019 
3.1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych w roku sprawozdawczym. 

 
Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:  
a) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji, 
b) pozyskiwanie sponsorów dla działalności charytatywnej i humanitarnej, 
c) wspieranie edukacji i formacji dzieci i młodzieży, 
d) organizowanie działalności charytatywnej, 
e) organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe, 
f) udzielanie pomocy osobom potrzebującym niezależnie od ich wyznania, narodowości i 
przekonań a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ubogich, samotnych matek, 
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, 
więźniów, bezdomnych, uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych 
konfliktów, 
g) udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w 
potrzebie, 
h) organizowanie poradni różnego typu, 
i) udzielanie pomocy Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnym w ich działaniach zgodnych z 
art. 4 ust. 1 pkt 1) -32) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie Fundacja Pro Caritate, realizując swoje cele statutowe, prowadzi działania w 
ramach działalności zespołu produkcyjno-handlowego oraz w ramach działalności związanej z 
prowadzeniem Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska. 
 
W roku 2019 Fundacja Pro Caritate współpracowała także z diecezjami i Caritas Polska przy 
realizacji następujących akcji: 

1. Promowanie i zachęcanie do przekazywania 1% dla OPP przez drukowanie i 
dystrybuowanie odpowiednich plakatów i ulotek dla diecezji. Promując tę akcję, 
Fundacja przyczynia się tym samym do pozyskiwania środków pieniężnych na wsparcie 
zarówno Caritas Polska jak i Caritas Diecezjalnych. 

2. Promowanie idei Dnia Chorych drukując i rozprowadzając obrazki z modlitwą, które 
były rozprowadzane w diecezjach dla podkreślenia konieczności pochylenia się w 
geście miłosierdzia nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Celem tej 
akcji jest kształtowanie wyobraźni miłosierdzia u osób, które mogłyby dostrzec 
możliwość spieszenia z pomocą tym, którzy z racji przeżywanych trudności nie są w 
stanie być samodzielni i potrzebują naszej pomocy. 

3. Propagowanie tradycji Jałmużny Wielkopostnej – W tym celu, oprócz materiałów 
informacyjnych i szkoleniowych, Fundacja przygotowała także tekturowe skarbonki, 
które były rozprowadzane w całej Polsce i trafiły do każdej parafii, aby zachęcić dzieci i 
młodzież, a za ich pośrednictwem nawet całe rodziny, do składania ofiar z myślą o 
najuboższych, do których te ofiary za pośrednictwem Caritas docierają. 
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4. Tydzień Miłosierdzia – dystrybuując w diecezjach materiały i plakaty. Celem Tej akcji 
jest organizowanie w parafiach i diecezjach zbiórek odzieży i żywności, które 
przekazywane były najuboższym i najbardziej potrzebującym. Przygotowane materiały 
i plakaty były wykorzystane do formacji w parafiach, w których odbywały się spotkania 
i nabożeństwa propagujące ideę miłosierdzia chrześcijańskiego. 

5. Tornister pełen uśmiechów – rozprowadzając w diecezjach plecaki. Tornistry te 
przekazywane są w parafiach rodzinom i osobom, które zobowiązują się do 
przygotowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych. W akcję tę z roku 
na rok włącza się coraz więcej ludzi dobrej woli. Fundacja przygotowuje tornistry i 
plecaki, które przekazywane są do poszczególnych parafii, a z nich trafiają do 
wolontariuszy włączających się w tej akcję. 

6. Zbiórka żywności Caritas "Tak-Pomagam" – przygotowując i dystrybuując smycze i 
koszulki przygotowane na tę akcję. 

7. Przygotowała, wydrukowała i rozdystrybuowała w diecezjach kalendarze Caritas. 
8. Fundacja w roku 2019 przygotowała dla diecezji i rozprowadziła Artykuły z logo Caritas 

min: balony i akcesoria do balonów, podręczniki dla PZC, legitymacje SKC, polary, 
koszulki, krówki, smycze, torby foliowe i ulotki okolicznościowe, opaski silikonowe, 
czapki, bandanki, okolicznościowe medale itp., którymi wspierała organizowane w 
diecezjach i parafiach festyny i akcje. 
 

3.2. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 
W 2019 roku Fundacja realizowała projekt „Orlątko” – edukacyjny projekt 
teatralny dla dzieci, na który przeznaczono łącznie 74 950 zł (wkład własny 11 250 
zł oraz 63 700 zł jako darowizna z Biura Programu „Niepodległa”).  
Kolejnym projektem była darowizna z Fundacji „Energa” w kwocie 40 000 zł. Środki 
zostały przeznaczone na łóżka rehabilitacyjne na Białoruś, wyposażenie na 
Madagaskarze oraz akcesoria do ośrodka zdrowia i przychodni w Rwandzie.  

IV. Opis działalności gospodarczej w roku 2019 
4.1. Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

 
Działalność produkcyjno-handlowa Fundacji „Pro Caritate” 
W ramach działalności produkcyjno-handlowej Fundacja wspiera działalność charytatywną w 
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Caritas, przez organizowanie akcji, z których dochód 
był przeznaczany na te cele w polskich diecezjach, parafiach, a nawet za granicą. 
Największą akcją jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W roku 2019 Fundacja 
współpracowała z diecezjami w Polsce przygotowując i rozprowadzając świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz plakaty promujące tę akcję. Ze środków składanych przez 
wiernych nabywających w/w świece świadczona jest pomoc dzieciom dotkniętym głodem, 
ubóstwem i przemocą w kraju i za granicą. 
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· Podobną akcją jest Wielkanocna Akcja Caritas, w ramach której co roku w okresie Wielkiego 
Postu, poprzedzającym Triduum Paschalne i Uroczystość Wielkiej Nocy, są rozprowadzane w 
diecezjach i poszczególnych parafiach, świece tzw. Paschaliki. 
Zadaniem Fundacji jest ich przygotowanie, a uzyskany dochód przeznaczony jest na 
działalność charytatywną i społeczną prowadzoną przez parafie Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Fundacja zajmowała się również promocją tej akcji, drukując i 
rozprowadzając odpowiednie plakaty i materiały. 
 
Działalność Fundacji „Pro Caritate” w ramach Centrum Charytatywno- Edukacyjnego Caritas 
Polska z zapleczem konferencyjno- noclegowym. 
W porozumieniu z Caritas Polska fundacja sprawuje również opiekę nad Centrum 
Charytatywno- Edukacyjnym Caritas Polska. W ramach tej działalności fundacja uczestniczy w 
organizowaniu różnego rodzaju szkoleń i konferencji, w których uczestniczą wolontariusze 
oraz wszelkiego rodzaju grupy osób obejmowanych troską Kościoła w Polsce. Fundacja Pro 
Caritate uczestniczy również wspólnie z Caritas Polska w całorocznej Akcji Damy Radę – 
zapewniając grupie posiłek na cotygodniowych spotkaniach terapeutycznych. 
 

4.2. Odpisy uchwał Zarządu. 
W 2019 roku brak uchwał Zarządu.  

V. Dane finansowe  
5.1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz 
form płatności. 
W 2019 roku przychody ogółem wyniosły 6 167 379,06 PLN. W tabeli zaprezentowano 
szczegółowy podział z uwzględnieniem źródła przychodów Fundacji oraz form płatności.  
 

PRZYCHODY FUNDACJI W PLN 
Przychody z działalności statutowej  86 122,00 
- gotówka - 
- przelew 86 122,00 
Przychody z działalności gospodarczej  5 774 456,64 
- gotówka 437 667,70 
- karta płatnicza 212 531,40 
- przelew 5 124 257,54 
Pozostałe przychody operacyjne 295 240,29 
- gotówka - 
- przelew 295 240,29 
Przychody finansowe 11 560,13 
- gotówka - 
- przelew  11 560,13 
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Wynik finansowy działalności gospodarczej wyniósł 322 336,50 PLN, a przychody z 
działalności gospodarczej wyniosły 93,6% ogółu przychodów Fundacji.  

 

5.2. Informacja o poniesionych kosztach.  
W 2019 roku koszty ogółem wyniosły 5 610 778,35 PLN. W tabeli zaprezentowano 
szczegółowy podział wraz z wyodrębnieniem form płatności.  

 
KOSZTY FUNDACJI W PLN 

Koszty działalności statutowej 107 929,21 
Koszty działalności gospodarczej  5 452 120,14 
- gotówka 65 043,70 
- karta płatnicza 9 912,56 
- przelew 5 377 163,88 
w tym:   
Koszty administracyjne: 1 744 528,77 
- amortyzacja 18 987,26 
- zużycie materiałów i energii  109 864,40 
- usługi obce 241 472,05 
- podatki i opłaty - gospodarcze 6 338,16 
- wynagrodzenia brutto 1 118 851,91 
- ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 237 995,58 

- pozostałe koszty  11 019,41 
Pozostałe koszty operacyjne 50 533,21 
- gotówka - 
- przelew 50 533,21 
Koszty finansowe 195,79 
- gotówka - 
- przelew 195,79 

 

VI. Dane o osobach zatrudnionych w fundacji  
a. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska oraz z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.  
Liczba osób zatrudnionych na umowie o pracę: 
Zarząd – 2 osoby 
Księgowość – 3 osoby 
Kadry – 1 osoba 
Kadra menedżerska – 2 osoby  
Pracownicy administracyjno-biurowi – 5 osób 
Pracownicy fizyczni – 11 osób 
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Liczba osób zatrudnionych na umowie zlecenie: 
Pracownicy administracyjno-biurowi – 4 osoby 
Pracownicy fizyczni – 6 osób 
Wszyscy pracownicy Fundacji zatrudnieni są zarówno w działalności gospodarczej, jak i 
statutowej.  
 

b. Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej.  
 

WYPŁACONE WYNAGRODZENIA W PLN 
Wynagrodzenia                                816 967,14    
Nagrody                                                   -   
Premie                                                29 873,01   
Inne świadczenia                                    -   
RAZEM                                               846 840,15   
  
 
Wszyscy pracownicy Fundacji są zatrudnieni zarówno w działalności statutowej, jak i 
gospodarczej. 
 

c. Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.  
 

WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W PLN 
Wynagrodzenia   67 349,67 
Nagrody  - 
Premie 1 417,41 
Inne świadczenia  - 
RAZEM 68 767,08 

 
d. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w ramach umów zleceń. 

W 2019 roku łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na 
umowie zlecenie wyniosła 204 394,68 PLN.  
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VII. Dane o majątku fundacji  
a. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczek z uwzględnieniem kwoty, 

pożyczkobiorcy, warunków przyznania pożyczki oraz podstawy statutowej udzielenia 
pożyczki.  
Nie dotyczy – Fundacja nie udzielała pożyczek zarówno osobom fizycznym, jak i 
osobom prawnym.  
 

b. Informacja o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych z uwzględnieniem 
kwoty oraz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej oraz kwotach 
zgromadzonych w gotówce.  
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE FUNDACJI W PLN 

  Kwota 
Bank Millennium  671 931,33 
Bank BNP Paribas 516 270,58 
Kasa gotówkowa 26 409,97 
RAZEM 1 214 611,88 

 

c. Wartość nabytych papierów wartościowych z podziałem na obligacje, udziały oraz 
akcje w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem ich nazw. 
Nie dotyczy – Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów czy akcji.  
 

d. Informacja o nabytych nieruchomościach z uwzględnieniem wydatkowanej kwoty oraz 
przeznaczenia nieruchomości. 
Nie dotyczy – fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 

e. Informacja o nabytych innych środkach trwałych z uwzględnieniem wydatkowanej 
kwoty oraz wyszczególnieniem. 
W 2019 roku fundacja nabyła środek trwały o łącznej wartości 10 569,11 PLN w celu 
oszczędności energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku. 
 

f. Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji według sprawozdań 
finansowych dla celów statystycznych.  
Aktywa Fundacji stanowiły aktywa trwałe w kwocie 96 946,48 PLN oraz aktywa 
obrotowe w kwocie 4 533 183,36 PLN, co daje razem kwotę 4 630 129,84 PLN. 
Pasywa Fundacji stanowiły kapitał podstawowy w kwocie 2 418 237,16 PLN, zysk netto 
w kwocie 554 609,71 PLN oraz zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1 657 282,97 
PLN, co daje razem kwotę 4 630 129,84 PLN. 
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VIII.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz ich wynikach finansowych.  
Fundacja nie realizowała działań w ramach współpracy z podmiotami państwowymi 
i samorządowymi.  

IX. Dane o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, w tym o składanych deklaracjach podatkowych. 
Fundacja składała w terminach ustawowych deklaracje VAT-7, PIT-4 oraz złożyła w 
wyznaczonym terminie zeznanie CIT-8, tym samym nie ma zaległości w podatku 
VAT, PIT i CIT. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). 
Fundacja nie jest jednostką obowiązaną w rozumieniu powyższej ustawy, ponieważ 
nie przyjmuje w gotówce płatności o równowartości 10.000 euro. 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w 
gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  
Fundacja nie przyjęła i nie dokonała takich płatności.  

XII. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w fundacji w 2019 roku oraz 
ich wynikach.  
W 2019 roku przeprowadzono w Fundacji dobrowolne badanie sprawozdania 
finansowego.  


