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I. Kartuskie Centrum Caritas
Organizacja pożytku publicznego
83 – 300 Kartuzy, Osiedle Wybickiego 35
II.Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 03.03.2005 r. pod nr 0000229780
REGON 220263887, NIP 589 – 189 – 49 – 28
Kartuskie Centrum Caritas organizacja pożytku publicznego jest wyodrębnioną, zgodnie z art. 12
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, kościelną jednostką organizacyjną Diecezji Pelplińskiej, powołaną dla wspierania działalności
charytatywno – opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła Katolickiego w Polsce.
Dnia 3 marca 2005 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kartuskie Centrum Caritas zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000229780 i uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

III. Władze KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS
Najwyższą władzą KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS jest Zarząd i Rada Caritas.
Ksiądz prałat dr Marek Trybowski pełni funkcję dyrektora i prezesa Zarządu – reprezentuje Kartuskie
Centrum Caritas w kontaktach zewnętrznych.
Członkami Zarządu są:
1. Ks. Łukasz Delewski - zam. Osiedle Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy
2. Aleksandra Lewicz - zam. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy
Radę Caritas stanowią:
1. Ks. Bogdan Kozłowski
2. Jadwiga Anolik
3. Edmund Mielewczyk
IV. Przedmiot działalności statutowej
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą na cele pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności jest:
1.Działalność odpłatna w zakresie:
 pomoc społecznej
 przedszkola i szkolnictwo podstawowe
 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
 nauka języków obcych
 całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
 działalność domów i ośrodków kultury
 artystyczna i literacka działalność twórcza
 działalność związana ze sportem
2.Działalność nieodpłatna w zakresie:
 działalność organizacji religijnych
 kierowanie w zakresie działalności społecznej

V. Cele i zadania statutowe
1.Podstawowymi celami i zadaniami statutowymi Kartuskiego Centrum Caritas są:
 animowanie dekanatu i ludzi dobrej woli z jego terenu do czynnej miłości
 pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy
 organizowanie pomocy w obrębie dekanatu i poza jego granicami.
2.Kartuskie Centrum Caritas animuje dekanat poprzez:
 organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości
 czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej ( np. w okresie Adwentu,
Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia)
 charytatywną inspirację wspólnot działających na terenie poszczególnych parafii dekanatu i
podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych
 przygotowanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w dekanacie także we
współpracy z lokalnymi środkami komunikacji społecznej.
3.Centrum rozpoznaje potrzeby i możliwości świadczenia pomocy poprzez;
 wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznanie możliwości przyjścia
im z pomocą przy współpracy z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją i
organami pozarządowymi
 pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy poprzez kolekty,
aukcje, programy, loterie…
4.Centrum organizuje pracę poprzez:
 organizowanie doraźnej i długoterminowej pomocy, aż do usamodzielnienia się osoby
potrzebującej
 tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno – opiekuńczych i leczniczych.

5.Pomoc świadczona w Centrum powinna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu
materialnym, zdrowotnym, duchowym.
Są nimi w szczególności:
 rodziny wielodzietne
 seniorzy
 chorzy
 niepełnosprawni
 bezrobotni
 bezdomni
 imigranci i uchodźcy
 osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny
 ofiary klęsk żywiołowych
 osoby pozbawione wolności i ich rodziny
6.Centrum, mając osobowość prawną, może tworzyć i prowadzić placówki charytatywno –
opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności:
 placówki żywieniowe
 świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 kluby seniora
 ośrodki dziennego pobytu
 punkty wydawania odzieży i artykułów spożywczych










ochronki i przedszkola
placówki kolonijne
placówki w zakresie ochrony macierzyństwa
domy opieki społecznej i domy pogodnej starości
ośrodki dla nerwowo i psychicznie chorych
mieszkania zastępcze
poradnie prawne i psychologiczne
inne placówki obejmujące ludzi wymienionych w punkcie 5 w zależności od potrzeb lokalnych

7.Centrum uczestniczy w ponaddekanalnych projektach pomocy poprzez:
 włączanie się w realizację projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Caritas
diecezjalnej i Caritas polskiej
 podejmowanie inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności z zespołami sąsiednich parafii
i dekanatów.

8.Kartuskie Centrum Caritas nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Opis działalności statutowej

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej Kartuskiego Centrum Caritas jest między
innymi pomoc społeczna, która obejmuje osoby i rodziny znajdujące się w trudnym położeniu
materialnym, zdrowotnym i duchowym. Pomoc skierowana jest w szczególności do osób chorych,
niepełnosprawnych, dotkniętych patologią społeczną, szczególnie dzieci i młodzieży.
Jednym z całorocznych zadań, realizowanych w 2015 roku było prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej, do której uczęszczało około 40 dzieci, w tym z zaburzoną osobowością. Zgodnie
z założeniami w świetlicy odbywały się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe i wokalne.
Ponadto odbyło się wiele przedsięwzięć integrujących dzieci, które są objęte stałą opieką
psychologiczną i dydaktyczną.
Innym ważnym zadaniem jest organizacja letniego wypoczynku, w 2015 roku z tej formy
pomocy skorzystało 200 osób. Wśród uczestników kolonii, które odbyły się w Gowidlinie były
również dzieci niepełnosprawne, z deficytami, o zaburzonej osobowości. Uczestnicy uczyli się
właściwych relacji z otoczeniem, tolerancji i wzajemnego szacunku. Brali udział w pogadankach z
zakresu profilaktyki zdrowotnej, warsztatach psychologicznych, grach i zabawach sportowych,
wycieczkach i dyskotekach. Dla dzieci, które pozostają podczas wakacji w miejscu zamieszkania
Caritas zorganizowało półkolonie. Wzięło w nich udział 40 dzieci, które rozwijają swoje
zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, muzycznych i fotograficznych. Ponadto
zostały dla nich zorganizowane wycieczki piesze i autokarowa do Gdyni oraz gry i zabawy sportowe.
Realizacja wszystkich zadań ma na celu wspieranie osób potrzebujących, chorych,
niepełnosprawnych, zagrożonych patologią społeczną, biednych i zaniedbanych wychowawczo.
Realizacja zadań była możliwa dzięki wielkiej pomocy Urzędu Gminy Kartuzy i Kuratorium
Oświaty w Gdańsku.
Dodatkowym działaniem Kartuskiego Centrum Caritas w 2015 roku była działalność NZOZ
Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas, które zostało zarejestrowane 13.11.2009 r przez
Wojewodę Pomorskiego a swoją działalność rozpoczęło w 2011 r. Kontrakt w 2015 roku obejmował
zaledwie 12 pacjentów, jednak pod opieką Hospicjum średnio pozostawało 25 – 30 chorych. W
hospicjum zatrudniono 5 lekarzy ( 2 na urlopie macierzyńskim), psychologa, fizjoterapeutkę i 7

pielęgniarek. Ponieważ potrzeby środowiska są większe niż uzyskany kontrakt Kartuskie Centrum
Caritas wspomagało tę działalność głównie z uzyskanego 1%. Pracę lekarzy i pielęgniarek wspomaga
30 wolontariuszy. Kartuskie Centrum Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei,
podczas której z organizacją współpracowało ponad 300 wolontariuszy. Pozyskane pieniądze w
kwocie 70. 626,66 w całości przeznaczono na potrzeby hospicjum.
W dniu 31.07. do 04.08.2015r została przeprowadzona kontrola letniego wypoczynku w
miejscu zamieszkania przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach, podczas której
nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 03.07.2015r. przeprowadzono kontrolę letniego wypoczynku poza miejscem
zamieszkania a 06.08. 2015r. w miejscu zamieszkania przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Podczas
obu kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

V. Informacje finansowe dotyczące Kartuskiego Centrum Caritas
Sprawozdanie finansowe Kartuskiego Centrum Caritas – organizacji pożytku publicznego obejmuje
rok kalendarzowy od 1.01.2014 do 31.12.2014r.
Składa się na nie:
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 rachunek wyników
 bilans
 informacja dodatkowa
1.Sytuacja gospodarcza i finansowa
Na dzień 31.12.2015 roku Kartuskie Centrum Caritas będące organizacją pożytku publicznego
uzyskało przychody określone statutem w wysokości 440.702,68zł.
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych Kartuskiego Centrum Caritas w roku 2015 wynosiły: 240.724,53

2.Koszty administracyjne
Koszty administracyjne działalności statutowej Kartuskiego Centrum Caritas w roku 2015 wynosiły:
56.964,06 zł. Przy czym zużycie materiałów i energii wynosiło: 5.189, 68zł., usługi obce: 5.410,22zł
podatki i opłaty: 0,00 zł, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 38.400,00 zł.
Koszty amortyzacji wynosiły: 0,00 zł.
Koszty finansowe
Koszty finansowe Kartuskiego Centrum Caritas w 2015 roku wynosiły: 765,11 zł.

Wynik finansowy
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności Kartuskiego Centrum Caritas w 2015 roku
wynosi: 142.256,25zł

3.Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Kartuskie Centrum Caritas wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzuje metodą
liniową w okresie przewidywalnej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne
o jednostkowej wartości poniżej 3.500,00 zł w dniu przyjęcia do użyteczności są jednorazowo
odpisywane w koszty amortyzacji.
4.Sytuacja kadrowa
Średniomiesięczne zatrudnienie na umowę – zlecenie wynosiło 12 osób, średniomiesięczne
zatrudnienie o pracę wyniosło 1 osobę.

