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Potwierdzenie zloienia oferty

Realizacja zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy w
zwiqzku z konfliktem zbrolnym na terytorium tego paistwa z pominiqciem

otwartego konkursu ofert
UrzEd Mieiski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych

Razem z Ukrainq
359799
e5d2-a3e8-fb92
ot.L2.2022 t.

Konkurs

U rzqd:

Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zloienia
elektronicznie:
Nazwa skladajqcego:

URZ4D Mr[JSKI I! BIALI }ISTOIiU
Departament w Spolecznych

Dn.

Caritas Archidiecezji Bialostockiej
Nr

,\^/I i"N 1-

V. OSwiadczenia

Olwiadczam(y), 2e:

1) oferent+ / oferencir skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / affi z oplacaniem

naleino5ci z tytulu zobowiqzan podatkowych;

2) oferent* / offi skladajEcy niniejsza ofertq nie zalega(-jQ)* / zategaffi z oplacaniem

nale2noici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3)danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnez@/innq
wla(ciwq ewidenciA* ;

4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotycza te dane, zloiyly stosowne o5wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

wniotet wygenerowano w syst€hie witL.-pl, suma kontrolna: e5.12_ale6-1b92
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Caritas Archidiecezii Bialostockiei

ul Warsz3wska 32. tel 85 G51 9U ub

15.077 BIALYSTOK

NrP s42'19-50-380 REGON 050017102

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania o(wiadczei
woli

w imieniu oferenta)

Data

ZalEczniki:

1 . Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zlo2enia oferty podpisane przez osoby
upowainione do sktadania oSwiadczef woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Reiestru
Sqdowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujacych (obligotoryjny - papierowo)
2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajAcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujEcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Krajowym Rejestrze Sqdowyrn (obligatoryjny - papierowo)

3. Kopia aktualnego statutu (obligotoryjny - popierowo)
4. lnne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub oiwiadczenie partnera

itp. (obligotoryjny - papierowo)

wnaorel ey*ne.ow.no w svsteml€ witkac.rl, ruma konrrolna | .6dz{:L}fb92
strcna: 2 z 2



POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypelni6 wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach.

Zaznaczen ie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie* " oznacza, ie nale2y skre6lii niewlaiciwq
odpowiedl ipozostawi6 prawidlowq. Przyklad: "pobier-anie*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
kt6rego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Bialegostoku

1, Nazwa oferentaGt6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Caritas Archidiecezji Bialostockiej, Forma prawna: Organizcja powstala na mocy umoury
pafstwo-ko5ci6l, PODMIOTY UTWORZONE z MOCY USTAWY: DWRMNiE-WRPiFK.5132.59.2015,
Kod pocztowy: L5-077, ?oczta: Bialystok, Miejscowo6i: Bialystok, Ulica: Warszawska, Numer
posesji:32, Wo.jew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok, Strona www:
https://bialystok.caritas.pll, Adres e-mail: bialystok@caritas.pl, Numer telefonu: 856519008,

Adres do korespondencli jest taki sam lak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionej do
skladania wyja6nieri dotyczqcych
oferty (np. imie i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Urszula Wardziriska

Adres e-mail: migranci.bialystok@caritas.pl Telefon:
+48696716180

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego Razem z UkrainE

2. Termin realizacji zadania Data

rozpoczqcia
L2.L2.2022 Data

zakohczenia
31-.1-2.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacii)

wniosek wlgenerowano w ststemie witkac.pl, suma kontrolna: €6d2_a3e8_tb92

st.ona:129

UPROSZCZONA OFERTA REATIZAOI ZADANIA PUBTICZNEGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiEzku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego paristwa)

ll. Dane oferenta(-t6w)



Opis zadania

Zadanie polegai bqdzie na udzieleniu pomocy rzeczowej obywatelom Ukrainy, przebywajqcym na

terenie miasta Bialegostoku w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Pod opiekq cPMiU caritas w Biaiymstoku, przebywa obecnie okolo 150 dzieci, w tym noworodki i

dzieci w wieku niemowlqcym. Dziqki zadaniu, rodziny z malutkimi dzie6mi zostanq zaopatrzone w
pieluchy jednorazowego uzytku, Srodki pielqgnacyjne i higieniczne w tym kremy, zasypki, ptyny do
prania, dzieciqce piyny do kApieli itp.
Grupa docelowa otrzyma iywnoSa specjalistyczna w tym mleko w proszku, kaszki i musy i inne,
przeznaczonq dla niemowlEt i malych dzieci, zestawy witamin i lekarstw.

W ramach zadania zostanie r6wniei zorganizowane spotkanie oparte na tradycjach Swiqt Bo2ego

Narodzenia - "Przy wsp6lnym stole". Uczestnikami spotkania bqdq matki z dzieimi, kt6re przybyly

samotnie do Polski idodatkowo przezywajE dramat rozstania. Wsp6lne rozmowy, przySotowanie

potraw i proste przebywanie w grupie, ma na celu zaspokojenie potrzeb, kt6re mogq byd bardziej

dominujqce ni2 potrzeby fizyczne, czyli potrzeby przynale2no6ci - przyjaini, wiqzi spolecznych i

rodzinnych.

Miejsce realizacji

Bialystok i Supraal

4. opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom

osiqgniqcia rezultat6w
(warto56 docelowal

Spos6b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo

informacji o osiqgniqciu
wskainika

Zaspokojenie najpotrzebnieiszych
potrzeb uchodic6w z Ukrainy, poprzez

obdarowanie najbardziej
potrzebujacych rodzin ukrai6skich,
paczkami z artykulami spo2ywczo -
przemyslowymi.

50 rodzin

Zaspokojenie potrzeby przynaleino6ci

lprzyjaini, wiezi spolecznych i

rodzinnych) matek z dzieimi, samotnie
przebywajacych na terenie Polski,

poprzez organizacjq spotkania

Swiqtecznego "Przy wsp6lnym stole".

20 os6b dokumentacja fotograficzna

wniosek wy8enerowano w srstemie witk;c. pl, 5uma kontolna: e6d2-a3e&fb92
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5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, iego doiwiadczenia w tealizacji dziala6 planowanych w

ofercie oraz zasob6w, kt6re bQdQ wyko.zystywane w realizacii zadania.

Charakterystyka oferenta

Caritas Archidiecezji Bialostockiej od 1993 roku prowadzila i/lub prowadzi szereg dzialafi na rzecz

os6b potrzebujqcych, w tym:
1. Pomoc osobom bezdomnym i najubo2szym:
- Dom dla Bezdomnych, Noclegownie - dla kobiet i mqiczyzn, Ogrzewalnia,

- Centrum Pomocy SamaManin - wydawanie paczek iywno6ciowych, odzie2y, pomoc w zakupie

lek6w,
- Oom Matki i Dziecka w Wasilkowie, od wrzeinia 20L4 r. w Suprailu

2. Pomoc osobom starszym i chorym:
- Stac.ie Opieki na terenie gmin: Choroszcz, Gr6dek, Krynki, Kuinica, Nowy Dw6r, Sidra, Szudzialowo

i Miasto Bialystok,
- prowadzenie Klubu Seniora,
- Pomoc Seniorom, we wsp6lpracy z Caritas Polska,

- prowadzenie Wypoiyczalni Sprzetu Rehabilitacyinego,

-,,Zachowaty siq jak trzeba - kobiety z Malych Ojczyzn na Podlasiu" - projekt skierowany do

senrorow.
3. Pomoc osobom niepelnosprawnym:
- Warsztaty Terapii Zajqciowej w Bialymstoku i Moikach,
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Bialymstoku,

- organizacja Przeglqdu Matych Form Teatralnych .

4. Pomoc dzieciom i mlodzie2y:
- Swietlice socloterapeutyczne w Biaiymstoku,

- Swietlice 6rodowiskowe w: Wasilkowie, od wrzeSnia 2014 r. w SupraSlu, Kuinicy iSok6lce,

- Rodzinny Dom Dziecka dla 8 dzieci w Bialymstoku,

- organizacja wypoczynku letniego izimowego,
- Program Skrzydla,
- Program Dwa Talenty,
- Katolicki O6rodek Wychowania iTerapii Uzaleiniei METANOIA w Czarnej Bialostockie1.

5. Pozostale dzialania Caritas Archidiecezji Bialostockiej:

- Punkt Konsultacyjno-lnformacyjny o Problemach Alkoholowych,

- pomoc uchodicom - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodicom,

- utworzenia mieszkad dla repatriant6w z Kazachstanu,

- wolontariat mlodzieiowy w ramach Szkolnych K6l Caritas

- organizacja koncert6w w ramach: finalu kampanii Kilometry Dobra, Dnia Papieskiego.

6. Projekty finansowane ze (rodk6w Unii Europejskiei, skierowane do os6b zagroionych

wykluczeniem spolecznym:
-,,Szansa na awans - aktywizacja bezdomnych i zagro2onych bezdomno6ciq mq2czyzn",

-,,Centrum lntegrac.ii Spolecznej na terenie gminy Czarna Bialostocka",

- ,,Centrum lntegracji Spolecznej Szansa",

-,,Biaiystok na rzecz wychodzenia z bezdomnoici", proiekt partnerski realizowany w ramach

Wdra2ania Standard6w Wychodzenia z Bezdomnoici,
- ,,Wsp6lnymi silami - kolektywny system aktywizacji os6b 50+",

wni05ek wyaenerowano w sVstemie wrtlac. pl, suma kont.olna: e&Z_.!.&fb92



,,ClS szansa dla gminy SupraSl iCzarna Bialostocka",

,,ClS szansq dla gminy Juchnowiec Ko6cielny, Michalowo i Wasilk6w",

,,Razem lepiei", -,,Budujemy swojA przyszlo6i w 6wietlicy w Kuinicy",

,,Razem mo2emy wiqce.i", projekt skierowany do dzieci i mlodzie2y z BOF,

,,Moje miejsce - Arka" - mieszkania wspomagane dla os6b niepelnosprawnych w Supra6lu

DoSwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie

Caritas Archidiecezji Bialostockie.j posiada wieloletnie do5wiadczenie w realizacji zada6 na rzecz

senior6w, w szczeg6lno6ci:

Dzialania aktywizacyjne na rzecz os6b starszych:

1. Projekt "Aktywny Senior -Niewykluczony" - realizowany przez caritas Archidiecezji Bialostockiej

wsp6lf inansowany przez Urzqd Miasta Biatystok,
w roku 2015.

Calkowita wartosi projektu: 37 600 zl, z czego dotacja: 30 00021

2. Projekt "Aktywny Senior -Niewykluczony" - realizowany przez caritas Archidiecezji Bialostockiei

wsp6tfinansowany przez Urzqd Miasta Biatystok,

w roku 2017.
Calkowita warto6i projektu: 28 095 zl, z czego dotacja:2400021
3. Projekt "Aktywny Senior -Niewykluczony" - realizowany przez Caritas Archidiecezji Bialostockiej

wsp6tfinansowany prrcz Urzqd Miasta Bialystok,

w roku 2018.
Calkowita wartoSd projektu: 42 O5O zl, z czego dotacja: 37 590 zl

4. Projekt "Aktywny Senior -Nlewykluczony" - realizowany przez Caritas Archidiecezji Bialostockiej

wsp6tfinansowany przez Urzqd Miasta Biatystok,

w roku 2019.
Calkowita warto(6 projektu: 60 980 zl, z czego dotacja: 50 000 zl

5. Klub seniora ,,Dobry czas" - realizowany przez Caritas Archidiecezji Bialostockiej

wsp6|finansowany ze Srodk6w UrzQdu Miasta Bialystok, w roku-2020.
calkowita wartosi projektu: 56 690 zl, z czego dotacja:45 000 zl

Ww. projekty osiqgnqty zakladane wskainiki rezultatu oraz zostaly rozliczone.

Projekty realizowane we wsp6lpracy z Caritas Polska:

1. Program pomocy dla senior6w "Na codzienne zakupy" - realizowany przy wsp6lpracy Caritas

Polska i CAB oraz Fundacji Biedronki. CAB rozdysponowuje rocznie ok.

250 kart na zakupy o wartosci 1500 zi kaida.
2. Projekt "Aktywny senior poznaje Polskg" realizowany przez CAB w ramach Programu Senior

Caritas-wroku2019
3. Projekt "Aktywny senior poznaje Polskq - szlakiem Jana Pawla ll na Podlasiu" realizowany przez

cAB w ramach Programu Senior caritas
- w roku 2020
Ww. pro,ekty osiEgnqty zakladane wskafniki rezultatu oraz zostaly rozliczone.

Ponadto CAB posiada doiwiadczenie w realizacji zadah publicznych w zakresie pomocy osobom
potrzebujacym w tym osobom bezdomnym, chorym,
niepelnosprawnym, samotnym matkom i dzieciom.

W ramach swojej dzialalno6ci Caritas Archidiecezji Bialostockiej realizowalo szereg dzialai na rzecz

wnioe.k wvgenerowano w systemie witkac.pl, suma kortoina: e6d2-a3e&fb92



os6b potrzebujQcych, w tym:
1. Stacje Opieki na terenie Choroszczy, Gr6dka, Krynek, Kuinicy Bialostockie.i, Nowego Dworu, Sidry

iszudzialowa finansowane ze irodk5w bud2etu gminy lub miasta

iNFZ
2. Dom dla Bezdomnych, Noclegownie dla kobiet i mq2czyzn, Ogrzewalnia wsp6tfinansowane ze

6rodk6w Urzqdu Miasta Biatystok

3. Centrum lntegracji Spolecznej finansowane ze Srodk6w Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

4. Warsztaty Terapii Zajqciowej w Bialymstoku iw Morikach finansowane ze 5rodk6w PFRON oraz

starostwa powiatowego,

5. Katolicki 06rodek Wychowania iTerapii Uzaleinie6 ,,Metanoia" - calodobowa plac6wka terapii

uzale2nie6 dzieci i mlodzieiy, palc6wka opiera siq na systemie

spoleczno(ci terapeutycznej - umowa z NFZ,

6. Rodzinny Dom Dziecka w Biatymstoku finansowany ze 5rodk6w Urzqdu Miasta Bialegostoku,

7. Dom Matki i Dzlecka w Wasilkowie, od 2014 roku w Suprailu, finansowany ze Srodk6w Kurii

Archidiecezji Biatostockiej funduszu,,Obrony 2ycia",

8. Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin ubogich polonijnych dzieci uchodic6w finansowane ze

Srodk6w Urzqdu Miasta, Kuratorium OSwiaty, wplat darczy6c6w oraz

ROPS,

9. Organizacja zajqd edukacyjnych w ramach 5wietlic socjoterapeutycznych i 6rodowiskowych w woj.

podlaskim, w tym r6wnie2 w Biatymstoku finansowane ze

Srodk6w Urzqdu miasta Biaiystok oraz Urzqd6w Gmin

10. Srodowiskowy dom Samopomocy finansowany ze Srodk6w Urzqdu Miasta Biatystok

L1. Wolontariat mlodzie2owy w ramach szkolnych k5l Caritas finansowany ze 5rodk6w Miasta

Biatystok oraz ROPS
projekty finansowane ze irodk6w unii Europejskiej, skierowane do os6b zagro2onych wykluczeniem

spotecznym:
1.. ,,Szansa na awans - aktywizacja bezdomnych i zagroionych bezdomnoSciq mqiczyzn"

2. ,,Centrum lntegracji Spolecznej na terenie gminy Czarna bialostocka".3. ,,Centrum lntegracji

Spolecznej Szansa"

3.,,Biatystok na rzecz wychodzenia z bezdomno6ci", projekt partnerski realizowany w ramach

Wdraiania Standard6w Wychodzenia z Bezdomno6ci

4. ,,Wsp6lnymi silami- kolektywny system aktywizacii os6b 50+", projekt w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem,,Ku dobrej nadziei",
5. "ClS szansq dla gminy Suprail iCzarna Bialostocka",

6. "ClS szansa dla gminy Juchnowiec Ko6cielny, Michalowo i Wasilk6w",

7. "Razem lepiej",
8. "Budu.,emy swojq przyszloSd w (wietlicy w Kuinicy",

9. "Razem mozemy wiecej", proiekt skierowany do dzieci i mlodziery z BOF,

10. "Moje miejsce - Arka" - mieszkania wspomagane dla os6b niepelnosprawnych w Supra(lu

zasoby, kt6re bQdl wykorzystywane w realizacji zadania

Pracownicy Centrum Pomocy MiSrantom i Uchodicom 5 os6b w tym 4 obywatele Ukrainy

10 wolontariuszy Polskich i Ukrai6skich w tym animatorzy.

wniosel wygenerowa.o w syttemie witkac p, suma kontrolna: .6d2_a3.&fb92
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

1 Zakup pieluch, (rodk6w pielqgnacyjnych i higienicznych. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0 00

3 000,00 3 000,00 0,00 0,002. Zakup produkt6w spoiywczych. 0,00

3 Organizacja spotkania "Przy wsp6lnym stole", zakup produkt6w
spo2ywczych do przygotowania posilk6w, zakup drobnych
upomink6w.

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,000,00

wnrosel wlgene.owano w systemie wtkac.pl, ruma kontro n. .5dz-.3e8-tb92
Strona:7 ?9

Lp. Rodzal kosztu WArtosd PLN Z dotacii
Z wkladu

finansowego
Z wkladu

osobowego
Z wkladu

rzeczoweSo

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania



lnne informacje, kt6re moga mie6 znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku, w tym odnoszqce

siq do kalkulacji przewidywanych koszt6w oraz oswiadczef zawartych na koricu ofefi
nie dotyczy

V. Oiwiadczenia

OSwiadczam(y), ie:

1) oferent* / crfererrci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* /affi z oplacaniem

naleino5ci z tytulu zobowiazari podatkowych;

2) oferent* / ofetetrcir sktada.jqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / ea+eeafiA)* z oplacaniem
naleino5ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3)danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnezffi/innq
wla5ciwq ewidencjq* ;

4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczE te dane, zlo2yty stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

0i;i'6; a;;ii ;dl;;;;jl' iiiiio,io,ri.; DY RE KTO R
ul. \{brszawska 32. rel Bs 651 90 oa Caritas Archidrecezjr Bralostockiej

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowainionych

do sktadania o(wiadcze6
woli

w imieniu oferenta)
o"t .1...7..2... ?.9.< t t.......

ZalQczniki:

1. Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloienia oferty podpisane przez osoby
upowa2nione do skladania oiwiadcze6 woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujQcych (obligotoryjny - popierowo)

L,@sr,,,,*ts

wniosek wyg.nerowano w tvstemie witkac. pl, ,u ma kontrolna: e6dz-.3e&1b92
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2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujEcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Krajowym Rejestrze SEdowym (obligotoryjny - popierowo)

3. Kopia aktualnego slatulu (obligotoryjny - popierowo)

4. lnne dokumenty np. rekomendac.ja dla organizacji, umowa partnerska lub o6wiadczenie partnera

itp. (obligotoryjny - popierowo)

wniosek wysenerowano w s!.stemie witlac.pl, suma kontrolnai e6d2-a3e&D92
Stronai 9 z9
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Przewielebny Ksiqdz
Mgr lic. Jerzy Sgczek
Archidiecezj a Bialostocka

. Y?A. yV wzglgdz.ie troskg o rcztr6j dzialalnoSci charytatywnej
w.Archidiecezji Bialostockiei , zgodnie z g g, pkt. c statutu caritas arc'hioiecez;i
Bialostockiej, z dniem 26 sierpnii 2019 rokumianuig f.r.*iri.tr.go?;&"

Dyrektorem Caritas
Archidiecezji Biatostockiej

^ . . l*ojg ob_owiqzki bgdzie Ksiqdz pehil w oparciu o Statut CaritasArchidiecezji Bialostockiej oraz 
-zarz4dzenia,{rcybiskupa 

li.toporitv
tsialostockiego.

?9 foiu 20 sierpnia 20-19 roku nalehy przejqC od swojego poprzednika
yr'.y:Fir agerdy oraz sporzqdzi6 protok6l zdawczo-odbio."ri #ou.r'r[o*rou
Archidiecezji Biatostockiej.

Na podigty trud z serca blogoslawig i polecam opiece Matki Bozej pani
Milosierdzia.

hBCH +\
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Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZKURtr

Wojda
a.; POLITA BIAI.OSTOCKI

Bialystok, dnia 13 czerwca2
Nr 600/19/4
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KURIA METROPOLITALNA
BIAI,OSTOCKA

l5-087 Biatystok, ul. Ko$cielna 1, tel. 085/665 24 00, fax 085/665 2431
e-mail sekretaria archibial.pl

UPOWAZNIENIE

Kuria Metropolitalna Bialostocka niniejszym upowaZnia ksigdza J erzego
Sgczka, dyrektora Caritas Archidiecezji Bialostockiej, do zawierania um6w
i oSwiadczefi woli z instytucjami i organizacjami w ramach dzialalnoSci
Statutowej Caritas oraz do poddawania rygorowi egzekucji z art.777 gl pkt. 4
i 5 KPC maj4tku Caritas Archidiecezji Bialostockiej do wysokoSci w zakresie
i na warunkach umanych przez dyrektora Caritas Archidiecezji Bialostockiej

Udzielenie tego pehromocnicfwa ma na celu ulatwienie wykonywania
czynnoSci wynikajqcych z pehionej funkcji dyrektora Caritas Archidiecezji
Bialostockiej, zwlaszcza w zakesie zawierania um6w, ubiegania sig o Srodki
finansowe, nabywania lub dzierZawienia pomieszczeh przemaczonych do
dzialalnoSci statutowej orw, ofzymywania darowim finansowych
i rzeczowych..

Powy2sze czlmnoSci naleZy ka2dorazowo :uzgadniat z Arcybiskupem
Mefropolitq Bialostockim.

dr. AU*L,*-Lo
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Bialystok, dnia 4 wrzeSnia 2019
Nr 926119/4

,f '111,i 11i1'1'11'1ii 
Biarosrockiei

rJ1_i7_ra_ifii8,?,I?Ef;
DYR EKTOR

Caritas Archidiecezjr Bralostockrer
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Warszawa, dnialhnarca 2O75 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

DW RM N iE-WR P i FK.61,32.69.2015

ZASWIADCZEN IE

Na podstawie aft.2!7 $ 2 pkt 2 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. - Kodeks

postQpowania ad ministracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p6in. zm.l

zaiwiadczam, ie Caritas Archidiecezji Bialostockiej, z siedzibq w Biatymstoku przy

ul. Warszawskiej 32, posiada osobowoii prawna.

Osobowoid prawnE Caritas Archidiecezji Bialostockiej ustalono na podstawie

dowodu, o kt6rym mowa w art. 13 ust.5 ustawy z dnia !7 maja 1989 r.

o stosunku Padstwa do Koiciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z p6in. zm.).

ist

a,-
,]nc{iu,trr'?r 'iALr ( i -h\Lh

h t I 1,ojaa.1---r.

,,i,:.i:.

IY

*.)

Z upowrit'icntu
!IINISTRACJI i CYf i]IzACJI

ct PISZ'i,
A.ylrL
c/.cz,tt't s

-4-
1

I

1l'yd

/Ytlou,"'|* Q,\u -
','ii ir rr-r ZA ZGODNOSc

Z ORYGINALEM
0 i -i2- 2022

Car,tas Archidiecezji Bialostockiei
ur Y,brszawska 32. te, BS 65j 90 0;

15-0 77 BlAtys r-(
NIP 5421950380 necoru 

-osootzroz
^ DYREKTOR
Uanlas Archtdtegea{ Br3lostockrel

*r. ,r,,ilrrrr"^

,,t:

\



STATUT

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIALOSTOCKIEJ

Wstgp

Caritas Archidiecezji Bialostockiej, zrvana dalej Caritas, ustanorviona Dekret€m Administratora Apostolskiego
Ksigdza Biskupa Edrvarda Kisiela Nr 162191, z dnia 23 stycznia l99l roku i bgdqca kontynuatorem tradycji Cari[s
spzed roku 1950, kieruje sig niniejszym Statut€nt,

Rozdzial I
CHARAKTER INSTYTUCJI

$ I' Caritas Archidiecezji Bialostockiej jest insb/tucj4 charytafy.rynq, ustanorvionq do pelnienia poslugi milosierdzia
rv kraju i pozajego granicami.

$ 2. Caritas posiada osobol o{c prarvn4: koscieln4 6an. 114-116 KPK; Deket Administratora Apostolskiego
KsiQdza Biskupa Edrvarda Kisiela Nr 16219l, z dnia 23 stycznia l99l r.) i panstwolvq (Ustarva o stosunku paristrva
do Kosciola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 17 maja 1989 r. Dz. rJ.-223 maia l9g9 r, nr 29, poz,
154 z p6iniejszymi zmianami),

$ 3. Siedzib4 Caritas iest Miasto Bialystok. Caritas mo2e tryorzyC na terenie Archidiecezji Bialostockiej oruz calej
Polskijednostki organizacyjne slu2qce do realizacj ijej celdrv statutorvych, z zachorvaniem odporviednicli przepis6rv
pmlYa,

Rozdzial II
CELE I ZADANIA

$ 4. Podsfarvorvym celem jest praktyczne realizowanie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o milosierdziu. Cel ten

)vyqtfla l Chrys sowego przykazania milo$ci odczyt),rvanego w aktualnej syiuacji Ko(ciola i rv obliczu
konkrehlych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel rv szczeg6lno(ci przez organiz-orvanie, koordynorvanie i
kierowanie cal4 koScielnq akcjq chaqtatyrvuq rv Archidiecezji Biatostockiej majqc niurvadze godno$C tizdej osoby
Iudzkiej.

$ 5. Dzialalno$C Caritas obejmuje zadania rv zakresie:

l) szerzenia chrze6cijariskiej nauki o rniiosierdziu i poglgbiania jej zrozumienia oraz kzervienia ducha czynnej
rnilofci bliZniego;

2) ponrocy spolecznej, \Y tym Pomocy rodzinonr i osobom rv trudnej sytuacji zyciorvej oraz rvyr6rvnyrvania szans
tych rodzin i os6b;

3) rvspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej;

4) dzialalnoSci na rzecz integracji irehrtegracji zawodowej ispolecznej os6b zagrozonych rvykluczeniem
spolecmym;

5) dzialalnoSci charytatyrmej;

6) podtrzynryivania i uporvszechniania tradycji narodowej, pielggnorvania polskoSci oraz rozrvoju srviadomosci
narodorvej, obyrvatelskiej i kulturorvej;

7) dzialalnoici na rzecz mniejszoSci narodorTch i etniczrych oraz jgryka regionahrego;

8) ochrony i promocji zdrorvia;

9) dzialalnoSci na rzecz os6b niepelnosprarvnych;

10) pronrocji zatrudnienia i aktyrvizacji zarvodorvej os6b pozostajqcych bez pracy i zagro1onych zrvolnieniem z
pracy;

ll) dzialalno5ci na rzecz os6b rv rvieku enerytalnym;

12) dzialalnoSci ivspornagajqcej rozrvd gospodarczy, rv tynr rozrv6j przedsigbiorczo(ci;
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13) dzialalno(ci rvspomagaj4cej rczlv6j teclmiki, rvlmalazczo$ci i innorvaryjnolci oraz rozporvszechnianie i
Mra2anie norvych rozwiqzai technicznych w praktyce gospodarczej;

14) dziatalno6ci wspomagaj4cej rozrv6j rvsp6lnot i spoleczno(ci lokalnych;

15) nauki, szkolnictrva rvyZszego, edukacji, oSlviary i rvychorvania;

16) wypoczynku dzieci i mlodziezy;

17) kultury sztuki, ochrony d6br kulnrry i dziedzietrva narodorvego;

18) rvspierania i uporvszechniania hrltury fiqcznej;

19) ekologii i oclrony zrvierzqt oraz ochrony dziedzichva przyrodniczego;

20) turystyki i krajoaawshva i

21) obronno(ci parlshva i dzialalnosci Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej;

22) uporvszechniania i ochrony ryolno$ci i prarv czlorvieka oraz srvob6d obywatelskich, a takze dzialal
wspomagaj4cych rozrvd demokracji rv oparciu o rvartofci chrzeScijatiskie;

23) ratownichva i ochrony ludno(ci;

24) pomocy ofiarom katashof, klgsk Zyrviolorvych, konflikt6$,zbrojnych i rvojen tv kaju i za ganic4;

25) uporvszechniania i ochrony prarv konsunent6lvi

26) dzialalnoSci na rzecz integracji europejskiej oraz roavijania kontaktdrv i rvsp6lpracy migdzy spoleczerlstrvami;

27) pronocji i organizacji rvolonlariatui

28) pomocy Polonii i Polakom za granicq;

29) dziatalnosci na rzecz kombatantdry i os6b represjonorvanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicq;

3l ) dzialalnofci na rzeczrodany, macierzyrishva, rodzicielshva, uporvszechniania i ochrony prarv dziecka;

32) przecirvdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznyn;

33) dzialalno(ci na rzecz organizacji pozarz4do*ych oraz innych podmiotdrv prorvadzqcych dzialalno$C rv sferze
poz)tku publicmego;

34) dzialalno$ci na rzecz os6b bezdomnych;

35) udzielania nieodplatnej pomooy prarvnej omz zrvigkszania Srviadornosci prarmej spoleczefshva;

36) udzielanie nieodplatnego poradnichva obyrvatelskiego.

37) prorvadzenie nieodplatnej mediacji

g 6. Zadania srve Caritas realizuje poprzez:

a' organizorvanie kurs6rv, szkolerl i konferencji formacyjnych i ksZalceniowych oraz Ttgodni Milosierdzia;

b. organizorvanie i prorvadzenie r62nego rodzaju jednostek organizacyjnych i plac6rvek oraz dziala6, slu2qcych do
realizacji zadafi rvymienionych rv $5;

c. organizowanie i prorvadzenie plac6rvek rvsparcia dziennego;

d. zakladanie i prorvadzenie jednostek organizacyjnych realizujqcych reintegracjg i rehabilitacjg zarvodorv4 i
spoleczq;

e, trvorzenie grup rvolontariatu Caritas, tak2e p1;rzrcz organizorvanie wlasnych t€renowych jednostek
DYREK

aa.itas Archldrecezji Braloslockiei
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f. proivadzenie stalych i okolicznosciorvych akcji promujqcych i finansujqcych dzialalnosd charytatlnvnq;

g. organizorvanie r62nych form rvypoczynku dla dzieci i mlodziezy z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
rvielodzietnych, dla dzieci i mlodziezy polonijnej, dla os6b starszych;

h. uczestniczenie rv og6lnokajosych akcjach rvchodzqcych rv zakres charytatyrvnej dzialalno3ci KoSciola;

i. protvadzonie dzialalnoSci gospodarczej, z kt6rej doch6d przeznaczonyjest rv calofci na dzialalnoS6 statutow4;

j. prorvadzenie uieodplatnej i odplatnej dzialalnosci statutowej;

k. prorvadzenie nieodplatnej i odplatnej dzialalnoSci pozytku publicmego'

g 7. Caritas wsp6lpracuje:

a. z parafialnyuri i innynri koScielrrymi instgucjami charytatywnymi;

b. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi;

c. z organami administracji publicznej;

d. z organizacjami clnrytabryn),mi innych rvyznari i religii oraz z oryanizacjami pozarzqdorvymi, przy zachorvaniu

rvlasnej to2samo6ci;

e. z innynti podmiotami krajorvymi, zagraniczrynri i migdzynarodotymi rv zakresie realizacji cel6l statutowych.

Rozdzial lll
STRUKTURA PERSONALNA

g 8. Wladza nadrzgdna

Nadrzgdnq rvladz4 Caritas jest Arcybiskup Metropolita Bialostocki, kt6ry:

a. porvoluje Caritas do istnienia;

b. nadajejej Statut i dokonuje rv ninr znian;

c. porvoluje i odrvoiuje Dyrektora, Zastepc6rv Dyrektora i Czlonk6rv Zarzqdu,

d. przyjmuje roszne sprawozdanie Caritas;

e. porvoluje i odrvoluje Komisjg Nadzorczq dla Caritas;

f, rozrviqzuje Caritas.

$ 9, Zarzqd Caritas tworzq: Dyrellor, Zastgpcy Dyrektora, Czlonkorvie Zarzqdu.

l. Zarzqd Caritasjest organen kolegialnyl, rvspierajqcym i opiniodarvczyrn Dyrektora Caritas.

2. Zarz4d Carilas obraduje podczas posiedznfiZarz4du.

3. Czlonkotvie Zarz4du majq obowigzek uczestniczenia \Y posiedzeniach Zarz4du.

4. Zarz4d opnile nvyklq rvigkszofciq glos6r*

5. W sytuacji rvatnych rvqtplirvo(ci dotlazqcych biezqcej dzialalnoSci Caritas Dyrektor, Zastipcy Dyrektora,

Czlonkorvie Zarzqdu maj4 oborviqzek porviadomienia o nich Arcybiskupa MetroPolitg Bialostockiego.

$ 10. Dyrellor;

a. kienrje dzialalnoSci4 Caritas;

b. reprezentuje jednoosoborvo Caritas i tvystgpuje rvjej imieniu zgodnie z przepisamipt alva;
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c. przedstawia Arcybiskupovi Mehopolicie Bialostockiemu kandydatdrv na zastgpc6rv Dyrektora i Czlonk6rv
ZaruAd\

d. zahudnia pracorvnik6rv Caritas;

e. informuje Arcybiskupa Metropolitg Bialostockiego o bie2qcej dzialalno5ci Caritas;

f hvorzy i likrviduje plac6rvki ijednostki organizacyjne;

g. zavqdzzmailtkiem i funduszami caritas rv granicach okreslonych przez budzet i niniejszy statut;

h. jest upowazniony do nabyrvania i zbpvania, pod E/tulem odplatnym i darmowym, nieruchomoSci i ruchomosci
oraz do zarzqda mieniem z prarvem udzielania pelnomocnichva w tym zakresie; 

-

i. porvohde i kontrcluje dzialalno(C Jednostek Dzialalno6ci Cospodarczej,

$ ll. Do zadaf Zastqpc6tv Dyrektora nale24:

1. Wspieranie Dyrektora rve rvszystkich dzialaniach rvyrikaj4cych z cel6rv statutorvych;

2. Zastgporvanie Dyrektora podczas nieobecnojci.

3. W razie uakatu na urzgdzie Dyrektora, Zastgpca Dyrektora llyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitg
Bialostockiego peh jego obotviqzki do czasu pololania norvego Dyrektora,

4. Szczeg6lorvy zakres oborviqzk6rv Zastgpcdw Dyrektora okre{la Dyrektor.

g 12. Do zada{ pozosta}ych Czlonk6w Zarz4danale2q:

1 . Wspieranie Dyrektom rv dzialaniach rvynikaj4cych z cel6rv statutorvych;

2. Szczeg6lorvy zakes oborviqzkdrv pozostab,ch Czlonk6\y Zarzqdu okre5la Dyrektor

$ 13. Komisja Nadzorcza.

l. Komisja Nadzorcza powolanajest zgodnie z $ 8 poz. e.

2. Przervodniczqcym Komisji Nadzorczej jest Ekonom Archidiecezji Bialostockiej.

3..Czlonkami Komisji mogq byc osoby, kt&e nie b),ly skazane prarvomocnym rvyrokiem za przestgpstrvo umydlne
scigane z oskarzeda publicznego hb przestqpstrvo skarborve i nie sq czlonkami iarz4au cariias ani nie pozosialq z
nim rv zrviqzku nlalzefskim, rve rvsp6lnym pozyciu, w stopniu plkervief,strva, powinorvact*a fuU froaf"gfii"i
slu2borvej.

4. zadauem Komisji Nadzorczej jest ocena dzialalnosci finansorvej oraz caloksztaftu stanu i dzialalnoSci Caritas i
przedstarvienie jej do aprobaty Arrybiskupa Mehopolity Bialostockiego do kofca czenvca ka2dego roku
kalendarzorvego, rvraz z rvnioskami z dokonanej kontroli.

5, Komisja Nadzorcza ma prawo \yystqpienia do Dyrektora z rvlrioskiem o dokonanie audytu ze\yngtrznego.

6. Komisja Nadzorcza akceptuje spranozdanie m€rytoryczne i finansorve.

Rozdzlsl IV
JEDNOSTKI ORGA-I{IZACYJNE

$ 14. Podstarvorvymi jednostkami organizacyjnymi s4:

l. Parafialne Zespoly Caritas;

2. Przedszkolne Kola Caritas, Szkolne Kola Caritas, Szkolne Kola Caritas - Eleos, Akademickie Kola Caritas;

3. Plac6\Yki Specj alistycznei

4. Innejednostki rvspomagajqce dzialalnosd lub strukturg Caritas

$ 15. Parafialnemu Zespololvi Carilas Sr"r,,, nilO?"ODtrisib 
O
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$ 16. Parafialne Zespoly Caritas nie posiadajq osoborvo5ci prarvnej. OsoborvoSd prarvna uzyczana jest im rv razie
poflzeby przez parafie.

$ l7. Caritas Archidiecezji Bialostockiej nie ponosi odporviedzialno{ci za zoboliqzattia finansorve parafialnych
Zespol6l caritas, Przedszkolnych Kdl caritas, szkolnych K6l caritas, Szkolnych K6l caritas - Elios,
Akadenlickich Kdl Caritas.

Rozdzial Y

SRoDKT MATERIALNE

$. 18. Caritas ma prawo posiadania, nabyrvania, zb),rvania, uzytko\yania i zarzqdzania majqtkiem ruchomym i
rrieruchomym oraz wystgpowania przed wladzarni paistwoilymi, sqdami i osobami trieiimi dla olrony i
reprezentacji swoich praw.

$ 19. Srodki materialne Caritas pocbodzl z:

a. nieruchomo$ci i mienia ruchomego, stanowiqcego jej vlasnodd oraz z obrotu tym maj4tkien\

b' subrvencji i dotacji pochodzqcl'ch od krajo*ych izagranicznych instyhrcji ko$cielnych, paistrvo*ych,
samorzqdorvych, spoleczn),ch i os6b pryrvatnych,

c. zapis6rv, darowizn i spadk6rv od os6b pryl,atnych i instytucji potskich i zagranicznych,

d. odph6rv podatkorvych na cele statutolvo-charytatyrvne, pochodzqcych od os6b pryrvatnych, od funl prylvatnych
hrb pafshvorvych, sp6ldzielni, sp6lek i innych form dzialalno(ci gospodarczej,

e' ofiar i zbi6rek pienigznych i \y nalurze od os6b pryrvatnych, spoleczno5ci rviernych i fundusz6w ko(cielnych,

f- fi:ndusz6rv i udzial6rv pochodzqcych z fundacji, sp6lek, zaklad6rv rvytrvdrczych, uslugolrych itp.,

g. nieodplatnej i odplatnej dzialalnoSci po2y,tku publicznego,

h. nieodplahej i odplamej dzialahro(ci sratutolvej,

i. rvlasnej dzialalnoSci gospodarczej.

$ 20. W dysponorvaniu Srodkami materialnymi Caritas lyypelnia rvolg ofiarodarvc6rv, zgodnie z przepisem kan.1267
$ 3 oraz przestrzega przepis6\y Prawa Kanonicznego, rv szczeg6lnodci Kan. 1292, 1Zt4 $ I i 1290.

$ 21. Zaciqganie zoborviqzarl majqtkotvych, dysponorvanie Srodkami finansorvymi, zarvieranie um6rv majqtkorvych
wymaga podpisu Dyrektora, rv uzasadnionych przypadkach Dyrektor moze upowaalid zastgpc6\y Dyrektora i
pomstalych Czlonk6tv Zarzqdu.

$ 22. Ime osoby prarvne-koCciehle nie ponoszq odpowiedzialnoSci finansorvej za zobotviqzania Caritas.

$ 23' W razie liklidacji Caritas jej majqtek przechodzi na rvlasno$C Archidiecezji Bialostockiej z przsmaczetiem
na cele charytafywng urvzglgdniajqc rvolg ofiarodarvcdtv iArc),biskupa Metropolity Bialostockiego z zachorvaniem
Kan. 1277 Pra$€ Kanonicznego.

$ 24. Zakazuje sig:

a. udzielania po2yczek lub zabezpieczeria zoborviqzarl majqtkiem Caritas rv stosunku dojej czlonk6rv, czlonk6rv
organ6w lub pracorvnik6rv oraz osdb, z kt6rymi czlonkorvie organdrv oraz pracormicy organizacji pozostajq rv
zrviqzku rnai2etiskim, \ye wsp6lnym pozyciu albo w stosunku pokervieflsttva lub powinowachva rv linii prostej,
pokrelvieishYa lub porvinorvactrva rv linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zrviqzani z tytulu przysposobienii,
opieki lub kurateli, z\yanych dalej ,,osobami bliskimi",

b. przekazyrvania ntajqtku Caritas na zecz czlonk6rv organ6rv lub pmcorvnik6rv oraz ich osdb bliskich, na zasadacb
innych niz v stosunku do os6b rzecich, rv szczeg6lnoSci jezeli przekazanie to nastqpuje bezplatnie lub na
prefelencyjrrych rvarunkach,

c. wykorzlstania majqtku Caritas na rzecz czlonk6r, organ6rv lub pmcorvnik6rv oraz ich os6b bliskich na zasadach
innych ni2 rv stosunku do os6b trzecich, chyba 2e to \yykorzystanie bezpoSrednio \qmika z celu statutorwgo,

d. zakupu na szczegdhtych zasadach torvar6rv lub uslug od podmiot6rv, rv ktdrych
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$ 25. Caritas uzywa:

l '.Pieczgci okrqgiej zarvierajqcej rv $rodku symbol przedstarviaj4cy czerwony roraoramienny krzyz, z potr6jnymi
falistymi promieniami, rvychodzqcvmi z ka,d.{' r*,t*qt rn"gl'kqtu migdzy ramionami il.ri,z" iir'"tyii rit"**i
lgilrl ^:rlqln i rv stvrizo'anv svmbol serca 

' 
orur- ,aiir w otoku CARITAb ancrirnrecszr

BIALOSTOCKIEJ.

2. Pieczgci podfuznej zawieraj4cej nazwg statutorve, adres siedziby, oraz p.ieczgci podhalej zarvierajqcej nazng
statutowq, adres siedziby, NIP i Regon,

$--26.. Uroc?y-qto{ci4 patronalnq Caritas jest druga niedziela rvielkanocna, kt6ra jest obchodzona jako S|igto
Milosierdzia Bozego,

Znorvelizorvany Slatut Caritas Archidiecezji 
. 
Biatostockiej zostal przyjgty i zatrvierdzony przez Arcybiskupa

Metropolitg Bialostockiego Tadeusza Wojdg dnia 20 rwzeSnii 20I9 roiu.
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