Sprawozdanie merytoryczne Caritas Archidiecezji Krakowskiej z zakresu
działalności pożytku publicznego za 2005 rok

-

Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Bronowicka 78, 30-091 Kraków
Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako organizacja pożytku publicznego została zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
- Nr KRS 0000207658; wpis został dokonany dnia 24 maja 2004 roku
- REGON 040019818
Dane dotyczące członków zarządu:
Dyrektor: Ks. mgr Bogdan Kordula, zam. Wieliczka ul. Zamkowa 7
Z-ca Dyrektora :Ks. mgr Wojciech Olszowski, zam. Zator ul. Jana Pawła II 1
Z-ca Dyrektora: mgr Teresa Zyznawska, zam. Kraków ul. Wjazdowa 15
Sekretarz: Maksymilian Morawiecki, zam. Kraków os. Bohaterów Września 6/18
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie 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.
Do zadań Caritas należy:
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, bezrobotnych, ofiar przemocy,
2) udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Archidiecezji i poza jej granicami,
3) opracowywanie programów działalności charytatywnej,
4) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, a także
wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
6) propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia.
Zadania swe Caritas realizuje poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych,
medycznych, poradnictwa, wydawniczych 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 i
wielodzietnych, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno
w ośrodkach własnych jak i wynajmowanych,
3) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę ze środkami
społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
4) pozyskiwanie środków na działalność charytatywną od sponsorów oraz występowanie
o dotacje i refundacje.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w 2005 roku zawarła umowy z: Ośrodkami Pomocy
Społecznej, PFRON, NFZ, PCPR, Urzędami Gminy, MUP, Kuratorium Oświaty –
z województwa małopolskiego oraz z Urzędem Miasta Krakowa, Małopolskim Urzędem
Wojewódzkim. Umowy dotyczyły przyznanych środków na realizację zadań wykonywanych
w zakresie działalności pożytku publicznego. Zdarzenia te skutkowały finansowo w
działalności Caritas. Poniższa tabela przedstawia strukturę wpływów środków pieniężnych z
w/w źródeł:

Struktura przychodów organizacji
Dotacje

PLN
3 785 507,72

Refundacje

292 289,28

w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)
MOPS Kraków

1 734 458,28

Urząd Miasta Krakowa

236 571,00

PFRON

230 000,00

PCPR Nowy Targ

402 420,00

GOPS Krzeszowice

255 920,00

Urząd Gminy Gdów

67 000,00

Urząd Gminy Wieliczka
GOPS Biskupice

140 000,00
12 000,00

Urząd Gminy Zakopane

100 000,00

Urząd Gminy Myślenice

70 000,00

Małopolski Urząd Wojewódzki

89 500,00

Kuratorium Oświaty

25 832,00

Starostwo Suskie +PFRON

403 920,00

NFZ

190 831,40

Caritas Polska

35 000,00

Inne GOPS, PCPR, MOPS, MUP

84 344,32

Darowizny finansowe

590 057,42

Darowizny rzeczowe

95 534,04

Odpłatność beneficjentów

291 467,68

Dofinansowanie z dział. Statutowej

526 594,81

Przychody finansowe
Przychody pozostałe
Razem w PLN

8 136,03
177 837,35
5 767 424,33

Struktura kosztów działalności organizacji
realizacji działalności organizacji w tym:
Nieodpłatnej
*świadczenia pieniężne
*świadczenia niepieniężne
Odpłatnej
*świadczenia pieniężne
*świadczenia niepieniężne
Koszty ogólnoadministracyjne w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia
- narzuty na wynagrodzenia
- amortyzacja
- koszty reprezentacji i reklamy
- podatki i opłaty
- podróże służbowe
- pozostałe
Koszty finansowe
Pozostałe koszty
RAZEM

PLN
5 542 579,48
4 956 740,09
185 406,58
4 774 042,62
585 839,39
0,00
585 839,39
202 957,39
23 987,77
32 431,63
96 294,45
22 366,45
23 632,86
214,39
119,56
1 023,90
2 886,38
0,00
0,02
5 748 246,00

Dane o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, ponadto
informacje o pożyczkach:
w Caritas Archidiecezji Krakowskiej na 31 grudnia 2005 roku zatrudnione były 144 osoby na
stanowiskach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrektor Caritas – 1
Z – ca Dyrektora Caritas -1
Z – ca Dyrektora ośrodków –2
Gł. Księgowy – 1
Dyrektor ośrodka – 2
Kierownik ośrodka – 11
Księgowa – 3
Specjalista kadr.płac. – 1
Referent kadr.płac. – 1
Koordynator pracy – 2
Kasjer – 1
Terapeuta zajęciowy – 27
Pedagog – 5
Psycholog – 6
Pielęgniarka – 20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitant – 4
Pracownik socjalny – 4
Fizjoterapeuta – 18
Opiekun – 9
Pracownik administracyjny – 4
Instruktor w pracowni – 6
Portier – 12
Pomoc kuchenna – 3
Pracownik gospodarczy – 5
Kucharz – 4
Konserwator – 1
Masażysta – 1
Kierowca – 2
Kapelan - 1
Sprzątająca - 2

Łączna kwota wynagrodzeń – 2 380 420,88 PLN
w tym:
• Wynagrodzenia - 2 022 721,88 PLN
• Premie
192 712,00 PLN
• Nagrody
164 987,00 PLN
• Inne (zapomogi, świadczenia socjalne,) – 57 783,00 PLN
Wynagrodzenie Zarządu łącznie – 91 503,27 PLN
w tym:
• Wynagrodzenie – 83 099,27 PLN
• Premie
- 4 751,00 PLN
• Nagrody
- 3 653,00 PLN
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 129 021,04 PLN
W 2005 roku żaden z pracowników Caritas nie osiągnął wynagrodzenia podanego w art. 9 ust. 1
pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Pożyczki udzielone pracownikom zgodnie z § 5 Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS –
57 500,00 PLN
w tym:
2 pożyczki w wysokości – 8 000,00 PLN
3 pożyczki w wysokości – 5 000,00 PLN
2 pożyczki w wysokości – 3 500,00 PLN
2 pożyczki w wysokości – 3 000,00 PLN
1 pożyczka w wysokości - 2 500,00 PLN
3 pożyczki w wysokości - 2 000,00 PLN
1 pożyczka w wysokości - 1 500,00 PLN
1 pożyczka w wysokości – 1 300,00 PLN
1 pożyczka w wysokości – 800,00 PLN
2 pożyczki w wysokości – 700,00 PLN
Okres spłaty pożyczek – od 3 do 24 miesięcy

Stany na rachunkach bieżących w bankach:
1) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
a) Rachunek podstawowy bieżący – 369 479,84 PLN
b) Rachunek ZFŚS- 27 668,45 PLN
2) Bank Spółdzielczy w Wieliczce
a) Rachunek podstawowy bieżący – 35 955,71 PLN
3) PeKaO S.A. o/Zakopane
a) Rachunek podstawowy bieżący - 3 679,54 PLN
W 2005 roku Caritas zakupiła środki trwałe:
1. o wartości zakupu powyżej 3 500 PLN (amortyzacja liniowa) na kwotę 2 126 832,02 PLN
w tym:
a) samochód do transportu osób niepełnosprawnych dofinansowany z PFRON
b) sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
c) inne urządzenia techniczne służące do wykonania zadań statutowych
d) nieruchomości
2. o wartości zakupu nie przekraczającej 3 500 PLN (amortyzacja jednorazowa) – 193 505,57 PLN
Caritas Archidiecezji Krakowskiej w roku 2005 realizowała zadania zlecone przez
podmioty państwowe i samorządowe. Ogólna wartość zadań wynosiła 5 542 579,48 PLN.
Dofinansowanie tych zadań przez podmioty zlecające wynosiło 4 077 797,00 PLN. Środki
w wysokości 1 464 782,48 PLN pozwalające wykonać zlecone zadania zostały pozyskane
przez Caritas z innych źródeł.
Za roku 2005 były składane następujące deklaracje podatkowe:
a) PIT 4 - 12 razy – ostania deklaracja na kwotę 31 972,50 PLN
b) VAT 7 – 12 razy – ostatnia deklaracja na kwotę 396,00 PLN
c) CIT 8 z załącznikiem CIT 8/0 na kwotę podatku 0,00 PLN
W związku z realizowaniem przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zadań zlecanych przez
podmioty państwowe i samorządowe, a co za tym idzie ze środków finansowych przez nie
przekazywanych, Caritas jest poddawana corocznie różnego rodzaju kontrolom.
W 2005 roku w Caritas Archidiecezji Krakowskiej były przeprowadzone następujące
kontrole:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 25.10.2005 roku
przeprowadziło kontrolę prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zatrudnienia kadry w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Odrowążu Podhalańskim, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Środki
na działalność Warsztatu przekazywane są przez powiat nowotarski na podstawie umowy nr
PCPR.8212.WTZ/1/2002 z dnia 25 listopada 2002 roku, zawartej pomiędzy powiatem
nowotarskim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W trakcie kontroli ustalono, że zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Odrowążu
Podhalańskim jest zgodne z umową. Akta osobowe zawierają wszystkie dokumenty
konieczne przy zatrudnieniu pracowników. Stwierdzono, że dokumentacja księgowa
prowadzona jest na bieżąco. Sposób dokonywania zapisów w księgach umożliwia ich
powiązanie z zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Wyrywkowej kontroli poddano
dokumenty księgowe za miesiące kwiecień i październik 2004 roku oraz maj 2005 roku.
Każdy dokument został zaparafowany. Ustalono, że dokumenty księgowe są opisane w
sposób prawidłowy przez osoby upoważnione. Poddano kontroli za powyższe miesiące
zgodność księgowań wydatków na poszczególnych kontach ze sprawozdaniem złożonym w
PCPR. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono, że zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest zgodne z
umową. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola nie stwierdziła również
nieprawidłowości w wykorzystaniu środków PFRON przeznaczonych na działalność.
2. W dniu 12.07.2005 roku została przeprowadzona kontrola przez inspektora Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, która obejmowała prawidłowość
wydatkowania środków finansowych przyznanych zgodnie z umowami Nr 1 A/2005 oraz
Nr 8/2005 w ramach realizacji zadania z pomocy społecznej w sprawie: świadczenia usług
pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta,
zamieszkałego na terenie miasta i gminy Wieliczka. W toku kontroli stwierdzono, że zadania
zlecone w/w umowami realizowane są rzetelnie i prawidłowo.
3. W związku z prowadzeniem przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dwóch Rodzinnych
Domów Dziecka w Krakowie w 2005 roku zostały w nich przeprowadzone kontrole przez
pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W
wyniku kontroli stwierdzono iż placówki funkcjonują prawidłowo, wypełniając swoje zadania
ustawowe. W jednym przypadku zwrócono uwagę na nieprawidłowości w indywidualnym
planie pracy oraz brak zawarcia umowy z wolontariuszem. Uchybienia te zostały
wyeliminowane.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadził kontrole, dotyczące
realizacji umowy nr 1-W/MOPS/05 zawartej w dniu 4 marca 2005 roku oraz Aneksem Nr
3/2005 z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie prowadzenia Ośrodka wsparcia dla kobiet z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Matki i Dziecka w Krakowie, przy ul.
Żywieckiej 16 oraz umowy Nr W/VI/MOPS/6/2004 zawartej w dniu 29 lipca 2004r.
zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie prowadzenia Schroniska dla
Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13C. W trakcie kontroli zwrócono
uwagę na brak informacji ze strony podmiotu prowadzącego zadanie o zmianach w
zatrudnieniu osób zaangażowanych w realizację zadania oraz nieścisłości w opisie faktur
przedstawionych do refundacji. Wszystkie zalecenia zostały wykonane. Ponadto stwierdzono,
iż powyższe zadania zgodnie z umowami realizowane były prawidłowo.
5. W Stacjach Opieki Caritas w Zakopanem, Wieliczce, Gdowie i Krakowie w 2005 roku
zostały przeprowadzone kontrole przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Były to bieżące kontrole sanitarne. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6. Dnia 01.06.2005 roku przeprowadzono kontrolę przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa realizacji umowy nr W/I/1200/SP/443/2005 zawartej w dniu 01 kwietnia
2005 roku z obszaru „profilaktyka i ochrona zdrowia”.
Stwierdzono, iż zadania objęte tą umową realizowane były prawidłowo i brak było podstaw
do sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Zarząd:
1) ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
2) ks. Wojciech Olszowski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
3) mgr Teresa Zyznawska, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
4) Maksymilian Morawiecki, sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Kraków, dnia 20 lutego 2006 roku

