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1% PODATKU DLA CARITAS 

Caritas naszej diecezji jest jedną z 8600 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na 
które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT. 
Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania 
Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-
100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, 
za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas. 
Według raportu Ministerstwa Finansów z 28.09.2018r. 14,1 mln podatników oddało 1% 
na rzecz wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 761,3 mln złotych. 
Na naszą Caritas odliczeń dokonało 13,7 tysięcy osób na łączną kwotę: 

786 212,23 zł 
Bardzo dziękujemy za zaufanie! 

Szczegółowe rozliczenie wydatków z akcji 1% podatku-100% serca w roku 2018 
zamieścimy wkrótce. 
WAŻNE: 
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2019 jest pierwszym rokiem kiedy podatnik nie ma obowiązku składania PITu, robi to za 
niego urząd skarbowy. 
Źródło nt. aktualizacji ePIT: Adela Gąsiorowska; www.publicystyka.ngo.pl: 
„(…) Wypełnione zeznania będą udostępniane za pośrednictwem portalu podatkowego 
(www.podatki.gov.pl) od 15 lutego 2019r., a następnie podatnicy będą mogli je zmienić, 
zaakceptować, odrzucić albo nie akceptować ich, ani nie odrzucać. Jeżeli do 30 kwietnia 
podatnik nie zaakceptuje zeznania albo je odrzuci, sam będzie mógł złożyć je na starych 
zasadach. 
Należy więc uznać, że informacje posiadane przez administrację skarbową oznaczają 
również informacje dotyczące 1%. Jeżeli zatem podatnik w zeznaniu za rok 2017 
wskazał, że chce przekazać 1% podatku na rzecz danej organizacji pożytku publicznego, 
urząd skarbowy w zeznaniu za rok 2018 również wskaże tę organizację.(…) 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1/ 
W ramach akcji 1% do wszystkich parafii zostaną przekazane plakaty, ulotki oraz małe 
kalendarzyki. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań, tj. leczenie i 
rehabilitacja chorych dzieci, zakup sprzętów, dofinansowanie wakacji dla dla dzieci i 
wiele innych.  
Niedziela 3 marca będzie ogólnodiecezjalną promocją akcji 1%podatku-100% serca. 
Proszę, by tego dnia PZC lub ministranci rozdawali Parafianom przy wyjściu z kościoła 
kalendarzyki (ważne, by każdy otrzymał kalendarzyk „do ręki”). 
JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? 
W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą 
chcemy oddać nasz 1%. 

Numer KRS naszej Caritas to: 0000226818 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, tel. 794 932 323, e-mail: amfedurek@caritas.pl 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC 

Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas znajduje się formularz Sprawozdania z 
działalności PZC za rok 2018. Termin składania sprawozdań mija 31 marca 2019r. 
Terminowe przekazanie sprawozdań, umożliwi nam przygotowanie sprawozdania 
Caritas Diecezjalnej. W przypadku pytań lub wątpliwości podczas przygotowywania 
dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Kontakt: Sylwia Grzyb, tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CARITAS 2019  

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne Caritas, które odbędą się w 
terminie 8-10 marca 2019r. w Głogowie (Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, 
ul. Novarese 2). Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą 
obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już 

http://www.publicystyka.ngo.pl/
http://www.podatki.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1/
mailto:amfedurek@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
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uczestniczyli w naszych spotkaniach, jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w 
Rekolekcjach i dla których, tych kilka dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania 
podejmowane w Zespole.  
Informujemy, że podczas rekolekcji odbędzie się spotkanie wolontariuszy PZC z 
Dyrektorem- ks. Stanisławem Podfigórnym i pracownikami Caritas Diecezjalnej, na 
którym poruszone będą wszystkie najważniejsze tematy dotyczące działań PZC na 
najbliższy rok. W związku z tym prosimy o obecność przynajmniej jednego 
przedstawiciela Parafialnego Zespołu Caritas na rekolekcjach.  
Nie ma limitu osób z jednego PZC. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszeń można dokonać telefonicznie.  
Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby.  
Sylwia Grzyb TEL. 600 990 394 

 

XV OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS- DZIĘKUJEMY 

W dniach 7-8 grudnia 2018 roku, przeprowadzona została zbiórka żywności pod 
hasłem: „Tak, pomagam!”, akcja prowadzona była ogólnopolsko, natomiast w naszej 
diecezji udział wzięło 55 Parafialnych Zespołów Caritas, łącznie w sklepach i kościołach: 
zebrano ponad 23,5 ton żywności! 
Pomoc otrzymało około 2000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w tym osoby samotne, bezdomne, rodziny 
wielodzietne. Paczki zostały wydane potrzebującym przed Świętami Bożego 
Narodzenia. 
Ogółem w akcji udział wzięło 1000 wolontariuszy. 
Bardzo dziękujemy wszystkim Parafialnym Zespołom Caritas, które wzięły udział w akcji 
i terminowo przekazały rozliczenie zbiórki.  
Kontakt: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 

XVI OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM!”- ZAPRASZAMY 

XVI Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” odbędzie się w 
dniach 29-30 marca br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji. Jest to 
termin ogólnopolski, ustalony przez Caritas Polska.  
Prosimy o składanie deklaracji z zamówieniem materiałów oraz sklepów, w których 
Parafialny Zespół Caritas chce przeprowadzić zbiórkę: BIEDRONKA, NETTO, LIDL, MILA, 
LEWIATAN.  
Sprawozdania ze zbiórki należy składać do Caritas Diecezjalnej do 5 kwietnia br.  
Prosimy o terminowe rozliczenie i przesłanie sprawozdania. 
Szczegóły oraz pliki do pobrania dotyczące wielkanocnej zbiórki żywności na stronie 
WWW Caritas Diecezjalnej od 15 lutego br. 
Kontakt: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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ZBLIŻA SIĘ ROZLICZENIE PROGRAMU SKRZYDŁA 

Przypominamy wszystkim Opiekunom Skrzydlatych o zbliżającym się terminie 
rozliczenia stypendium w ramach Programu Skrzydła. Wzór rozliczenia dostępny jest na 
naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy Stypendysta pisze list do Darczyńcy na 
zakończenie semestru szkolnego. Treść listu powinna zawierać informacje podane w 
instrukcji dla Opiekuna. Bardzo proszę o sprawdzanie faktur: czy zgadza się adres i NIP 
oraz czy faktura nie zawiera niekwalifikowanych pozycji. Rozliczenie, faktury oraz list dla 
Darczyńcy należy przesłać do 01 lutego na adres: 
 Caritas Diecezji zielonogórsko – Gorzowskiej,  Bema 32–34; 65–170 Zielona Góra 
Z dopiskiem: Program Skrzydła 
Kontakt: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ 

Chcesz dać dziecku radość? 
Chcesz pomóc dziecku w nauce? 
Chcesz wywołać uśmiech? 
Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! 
Koszt stypendium to 150zł miesięcznie. Pomóżmy dzieciom spełniać najmniejsze 
marzenia. 
Jak można zostać Darczyńcą Programu Skrzydła? 
Wystarczy wysłać deklarację Darczyńcy (do pobrania na stronie). 
Wypełnioną deklarację należy odesłać na adres Caritas Diecezjalnej: 
ul. Bema 32–34; 65–170 Zielona Góra 
Po otrzymaniu wniosku oraz pierwszej wpłaty, Darczyńca otrzyma opis Podopiecznego, 
przyznanego mu przez koordynatora Programu Skrzydła. 
Koordynator Programu: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600 986 494 
 

WAŻNE TERMINY AKCJI DIECEZJALNYCH CARITAS 2019: 
8-10 MARCA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CARITAS 
29-30 MARCA XVI OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 
1 CZERWCA DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA 
 
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra 

ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel. 535 44 25 44 
www.caritaszg.pl 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl

