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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica GENERAŁA JÓZEFA 
BEMA

Nr domu 32-34 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-170 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 535442544

Nr faksu E-mail zielonagora@caritas.pl Strona www www.caritas.zgora.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21000926300000 6. Numer KRS 0000226818

NADRZĘDNYM CELEM CARITAS JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I 
HUMANITARNA DLA ZREALIZOWANIA POTRZEB DUCHOWYCH I 
MATERIALNYCH CZŁOWIEKA WYPŁYWAJĄCA Z EWANGELICZNEGO 
PRZYKAZANIA MIŁOŚCI I MAJĄCA NA UWADZE GODNOŚĆ KAŻDEJ OSOBY 
LUDZKIEJ,BEZ WZGLĘDU NA JEJ 
WYZNANIE,ŚWIATOPOGLĄD,NARODOWOŚĆ,RASĘ I PRZEKONANIA. 
DO ZADAŃ CARITAS NALEŻY:
1)KRZEWIENIE I OŻYWIANIE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ,SYSTEMATYCZNA I 

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ks. Stanisław Podfigórny Dyrektor TAK

Anna Maria Fedurek Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ks. Wojciech Jurek Komisja Nadzorcza TAK

ks. Tadeusz Stanisławski Komisja Nadzorcza TAK

Ks. Zygmunt Zimnawoda Komisja Nadzorcza TAK

CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

METODYCZNA FORMACJA CHARYTATYWNA
2)ANALIZA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH, ZAKRESU ICH 
WYSTĘPOWANIA, WYPRACOWYWANIE PROGRAMÓW ZMIERZAJĄCYCH 
DO ICH USUWANIA
3)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNO-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, WIĘŹNIÓW, 
MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW, OFIAR KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, EPIDEMII I 
ZBROJNYCH KONFLIKTÓW
4)POMOC SPOŁECZNA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O POMOCY 
SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY, 
MAJĄCA NA CELU W SZCZEGÓLNOŚCI UMOŻLIWIENIE OSOBOM I 
RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, 
WSPIERAJĄCA OSOBY I RODZINY W WYSIŁKACH ZMIERZAJĄCYCH DO 
ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB I UMOŻLIWIAJĄCA IM ŻYCIE W 
WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA
5)PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, 
PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI 
NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
6)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH 
ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO
7)OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
8)DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZMIERZAJĄCE W 
SZCZEGÓLNOŚCI DO OSIĄGNIĘCIA, PRZY AKTYWNYM UCZESTNICTWIE 
TYCH OSÓB, MOŻLIWIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU ICH 
FUNKCJONOWANIA, JAKOŚCI ŻYCIA I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, W 
OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE
9)PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
10)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN
11)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY,W TYM 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH
13)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI,SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO,EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA
14)WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
15)KULTURA,SZTUKA,OCHRONA DÓBR KULTURY,TRADYCJI I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
16)PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
17)WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
18)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ 
SWOBÓD OBYWATELSKICH,A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE 
ROZWÓJ DEMOKRACJI
19)RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
20)POMOC OFIAROM KATASTROF,KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,KONFLIKTÓW 
ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ
21)DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O 
WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
22)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
23)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, 
INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO PODMIOTY FUNKCJONUJĄCE W 
SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ:
24)OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
25)TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
26)PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
27)POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ
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28)KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
29)RODZINY, MACIERZYŃSTWA,RODZICIELSTWA,UPOWSZECHNIANIA I 
OCHRONY PRAW DZIECKA
30)EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT,OCHRONY DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO
31)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH 
PODMIOTÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM W P.1-3

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

ZADANIA TE CARITAS REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
1)SYSTEMATYCZNĄ FORMACJĘ, KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE 
PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY
2)REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD 
OPIEKĄ CARITAS
3)SPOTKANIA I SEMINARIA FORMACYJNE, TYGODNIE MIŁOSIERDZIA I 
INNE FORMY KRZEWIENIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ
4)ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK CHARYTATYWNO-
OPIEKUŃCZYCH, OŚWIATOWYCH, MEDYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH, 
PORADNICTWA, WYDAWNICZYCH ORAZ INNYCH, WŁAŚCIWYCH DLA 
REALIZACJI ZADAŃ CARITAS
5)GRUPY WOLONTARIATU CARITAS
6)PROWADZENIE AKCJI PROMUJĄCYCH I FINANSUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNĄ ORAZ REALIZACJĘ INNYCH ZADAŃ STATUTOWYCH 
CARITAS
7)PROWADZENIE OŚRODKA OPIEKUŃCZO-ADOPCYJNEGO
8)PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
9)RÓŻNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I DOROSŁYCH, A ZWŁASZCZA 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
RODZIN UBOGICH, DYSFUNKCYJNYCH, WIELODZIETNYCH, DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY POLONIJNEJ, DLA OSÓB STARSZYCH.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Uchwałą nr 17/12/2014 Zarządu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 17 grudnia 2014r. 
jednostka z dniem 1.01.2015 została podzielona na dwie odrębne jednostki:
1. Organizacja Pożytku Publicznego
2. Kościelna Osoba Prawna
Część działań prowadzonych jest wspólnie w ramach obu jednostek.

1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna.
Wszystkie działania podejmowane przez Caritas  oprócz elementu praktycznej i skutecznej pomocy 
człowiekowi będącemu w potrzebie,mają na celu kształtowanie postaw charytatywnych i uwrażliwianie 
innych na potrzeby ubogich.Odbywa się to poprzez docieranie do ogółu społeczeństwa poprzez 
różnego rodzaju kampanie i wyszczególnianie tego aspektu za pośrednictwem parafii 
(ogłoszenia,komunikaty),jak również za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu.Strona www 
wykorzystywana jest m.in. do promowania ciekawych i godnych naśladowania działań.Pozwala to na 
przekazywanie wolontariuszom do wykorzystania gotowych i przepracowanych 
działań.Wykorzystywane są również tradycyjne formy przekazu informacji:plakaty i ulotki.Do parafii 
przekazywano biuletyn informacyjny Caritas.Przedstawiciele Caritas zapraszani byli do prezentowania 
w mediach lokalnych i ogólnokrajowych informacji nt.form niesienia pomocy,realizacji misji oraz 
zachęcania do aktywności w sferze wolontariatu.
Formacja charytatywna
W szczególny sposób formacją objęci są wolontariusze i członkowie Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) 
oraz Szkolnych Kół Caritas (SKC).W okresach liturgicznych przeprowadzane są rekolekcje,ponadto 
organizowane są pielgrzymki,dni skupienia i spotkania formacyjno-informacyjne.

Formacja przez promowanie dobrych przykładów
Dnia 16.04.2015 odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia działalności odrodzonej Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej.Jubileusz rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Stefana 
Regmunta w zielonogórskiej konkatedrze.Nasza Caritas nie mogłaby się rozwijać, działać, pomagać 
innym, gdyby nie nasi darczyńcy. Przez okres 25 lat wiele urzędów,jednostek 
samorządowych,instytucji,organizacji i przedsiębiorców było z Caritas.To dzięki nim mogliśmy i wciąż 
możemy pomagać drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie.Stąd też Ksiądz Biskup Ordynariusz 
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Stefan Regmunt oraz Dyrektor naszej Caritas wręczył nagrody za wieloletnie wspieranie Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej.Każdy z gości otrzymał od nas jubileuszowy album ilustrujący działania 
naszej Caritas przez ostatnie 25 lat.2015 był ogłoszony przez Papieża Franciszka Rokiem Caritas. W 
związku z tym Caritas Polska uhonorowała złotymi medalami „In Caritate Servire” osoby szczególnie 
zasłużone dla działalności Caritas w Polsce.Wśród wyróżnionych były dwie pracownice naszej Caritas.

2.Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych,zakresu ich występowania,wypracowywanie programów 
zmierzających do ich usuwania.
Działalność Caritas podejmowana jest na podstawie analizy zachodzących zjawisk społecznych oraz 
oceny możliwości skutecznego przeciwdziałania im.Na tej podstawie opracowywane i realizowane są 
programy.
Podstawowym problemem,którym zajmuje się Caritas jest ubóstwo.Przeciwdziałanie temu zjawisku 
odbywa się w wielu formach,o których będzie mowa poniżej. Kontynuowano podstawową zasadę,że 
najwłaściwszą formą niesienia pomocy ubogim będzie rozwijanie programu działalności PZC,których 
członkowie w sposób najbardziej bezpośredni spotykają się z potrzebującymi i mają najlepsze 
rozeznanie w ich sytuacji na swoim terenie.W celu zbierania informacji nt. sytuacji społecznej w diecezji 
prowadzone są systematyczne spotkania z PZC oraz przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i 
organizacji pozarządowych.

3. Prowadzenie działalności charytatywno-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,więźniów,migrantów i uchodźców,ofiar klęsk żywiołowych,epidemii i zbrojnych konfliktów.
4. Pomoc społeczna.
Obszary działań z zakresu pomocy społecznej pokrywają się z obszarem działalności charytatywnej.

Pomoc w leczeniu i rehabilitacji
W sytuacjach,w których wymagane jest ponoszenie kosztów związanych z długotrwałym leczeniem i 
rehabilitacją,Caritas udostępnia swoje konto na potrzeby zbiórek pieniędzy. W 2015r. udostępniono 
rachunek bankowy 19 os.(łącznie 89 kont).W 2015r. Caritas dofinansowała leczenie lub rehabilitację na 
kwotę 369 530,89 zł.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
W 2015r. CPMiU udzieliło pomocy społecznej 49os.,w tym 45 mężczyznom i 4 kobietom.Udzielono im 
pomocy rzeczowej w postaci biletów w ramach programu Dublin II, środków czystości, 
żywności.Beneficjentami CPMiU byli obywatele takich państw 
jak:Rosja,Czeczenia,Gruzja,Rwanda,Pakistan,Białoruś,Ukraina,Indie,Bangladesz,Filipiny,
Wietnam,Kirgistan,Kazachstan.Ponadto prowadzono konsultacje telefoniczne,mailowe,osobiste ze 
strażą graniczną,innymi CPMiU, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi z Polski i 
Niemiec.CPMiU włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Uchodźcy poprzez organizację 
charytatywnego meczu piłki nożnej w Zielonej Górze,w którym udział wzięło ponad 600 os.W meczu 
grali nie tylko wolontariusze i pracownicy Caritas,ale także funkcjonariusze Straży Granicznej,osoby 
duchowne,sportowcy,aktorzy,kabareciarze.

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Systematyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży odbywa się poprzez pracę placówek wsparcia dziennego 
prowadzonych przez parafie,PZC i Caritas.Finansowanie placówek dokonywane było z dotacji 
gminnych,wojewódzkich i innych źródeł.
Główne zadania realizowane przez placówki w roku 2015:
-zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie po zakończeniu zajęć lekcyjnych do późnego popołudnia
-pomoc w odrabianiu lekcji, prac domowych
-rozwijanie zainteresowań, hobby
-zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne
-zajęcia logopedyczne
-dożywianie
-dodatkowe zajęcia np. kółka zainteresowań.
Na koniec 2015r. Caritas diecezjalna prowadziła 2 placówki,w tym:
-1 świetlicę
-1 oddział przedszkolny
W pracę placówek zaangażowanych było ok. 25 os., w tym: 2 wychowawców placówek,8 specjalistów i 
15 wolontariuszy.
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Placówki uczestniczyły 6.06.2015 w festynie pod hasłem „Bądźmy Razem” z okazji Dnia Dziecka w 
Rokitnie.Festyn został sfinansowany dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze, Caritas Polska,darowizn osób prawnych i fizycznych.W festynie wzięło 
udział około 4400 dzieci.

Kluby Seniora
Diecezjalna Sieć Klubów Seniora „Aktywna Jesień” skupia 33 Kluby Seniora (ok. 550 os.). Działalność 
klubów,mimo braku finansowania ze środków publicznych,polega na organizacji przez koordynatorów-
wolontariuszy spotkań o różnej tematyce: artystycznej, kulinarnej, zdrowotnej,sportowej,a także 
organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych i wycieczek.

Okna Życia
W Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp. działają okna życia.W roku 2015 pozostawiono 2 dzieci w Oknie 
Życia w Zielonej Górze:chłopca (październik) i dziewczynkę (listopad). Oboje dzieci trafiło do 
przyspieszonej procedury adopcyjnej.

Stołówka dla ubogich
W 2015 Caritas prowadziła  stołówkę dla ubogich w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34.Każdego dnia 
wydawano ok. 300 posiłków (rocznie ok.74894 porcji),w tym: podopiecznym Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,podopiecznym Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
bezpośrednim podopiecznym Caritas.
Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia przygotowano i wydano potrzebującym ok. 600 
paczek z żywnością.
Stołówka działa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,który finansuje większość 
kosztów oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.Na prowadzenie stołówki pozyskano także 
środki od Caritas Polska w ramach programu „Kromka Chleba” (z zakupionej żywności przygotowano 
paczki dla podopiecznych).

Magazyn Pomocy Żywnościowej i  Rzeczowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
Celem funkcjonowania magazynów jest pozyskiwanie i prawidłowe przechowywanie pozyskanych 
darowizn żywnościowych i rzeczowych, a następnie ich przekazywanie dla osób potrzebujących.
Zdecydowana większość pozyskanych rzeczy przekazana została potrzebującym za pośrednictwem PZC. 
Również osoby indywidualne korzystały bezpośrednio z pomocy magazynu (os. skierowane przez 
MOPS, GOPS).Do magazynów przyjęto rzeczy przekazane przez firmy i inne instytucje.Przekazywano 
głównie odzież,obuwie,meble,materiały budowlane,artykuły spożywcze,artykuły 
papiernicze,lekarstwa,środki czystości,sprzęt AGD i RTV.Magazyny udzielały wsparcia świetlicom dla 
dzieci oraz innym organizacjom (domy pomocy społecznej, hospicjum, noclegownie, domy samotnej 
matki, ośrodki terapeutyczne, itp.).Ponadto w drugiej połowie roku od m-ca listopada do grudnia 
Caritas diecezjalna uczestniczyła w programie EMBARGO (Program Pomocy Krajowym Producentom 
Owoców i Warzyw – Embargo Rosji). Przyjęto i wydano dla podopiecznych poprzez PZC 98077 kg 
owoców o wartości 196154 zł. Zadaniem magazynu była także koordynacja programu FEAD 2014.

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE
Magazyn w Zielonej Górze koordynował w 2015 r. w Diecezji Program „Dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności Unii Europejskiej POPŻ Podprogram 2014 FEAD” w części przypadającej dla Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ramach Programu przekazanych zostało 249617,6 kg żywności 
dla ponad 15009 os. potrzebujących, na łączną kwotę 634145,76 zł. 

Akcje charytatywne
Akcje charytatywne odgrywają ważną rolę w działalności Caritas.Z jednej strony pozwalają one na 
zdobycie środków potrzebnych w realizacji celów statutowych,z drugiej zaś strony są doskonałą okazją 
do uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby ubogich.Zwłaszcza klimat i symbolika przedświątecznych 
akcji sprzyjają zadumie nad powołaniem do realizacji misji miłosierdzia powierzonej każdemu 
człowiekowi.

Zbiórki darów rzeczowych i pomoc świąteczna
W roku 2015 zorganizowane zostały tradycyjne świąteczne zbiórki żywności oraz zbiórka przyborów 
szkolnych.Zebrane dary trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin za pośrednictwem PZC.
W czasie „VIII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (13-14.03.2015) zebrano 
18685,747 kg. żywności.Akcja była prowadzona przez 64 PZC.Pomoc trafiła do 4538 os.
W czasie „IX Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (11–12.12.2015) zebrano 
35120,75 kg żywności. Akcja prowadzona była przez 59 PZC.Pomoc trafiła do 5180 os.
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„Z Uśmiechem do Szkoły”– zbiórka przyborów szkolnych (21–22.08.2015). Zebrano 7795 zeszytów,209 
piórniki,4424 przyborów do pisania,1412 bloków rysunkowych i technicznych,82 plecaków i 
tornistrów,2727 innych przyborów szkolnych,12 wyprawek gotowych.Pomoc otrzymało 1028 
dzieci.Akcja prowadzona była przez 32 PZC.
Rolą Caritas diecezjalnej jest przygotowanie akcji i ich koordynowanie (przygotowanie programu akcji i 
materiałów promocyjno-informacyjnych,zorganizowanie spotkań z PZC, SKC i 
wolontariuszami,zgłoszenie zbiórki,promocja akcji, itp.). 

Łaźnia i ogrzewalnia Caritas
W 2015r. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  oraz dzięki 
realizacji projektu pt. „Wsparcie buduje”, współfinansowanego ze środków programu „Powrót osób 
bezdomnych do społeczności” Caritas uruchomiła ogrzewalnię i łaźnię dla osób bezdomnych w budynku 
Magazynu przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze.17 listopada 2015 odbyło się uroczyste poświęcenie 
i otwarcie placówek.
Dzięki działalności placówek osoby bezdomne mogły 5 dni w tygodniu skorzystać z kąpieli, uprać odzież, 
wypić ciepłą herbatę, spędzić czas w ciepłym pomieszczeniu w okresie jesienno – zimowym.W 
ogrzewalni przygotowanych zostało ok. 15-20 miejsc siedzących. Osoby bezdomne mogły pooglądać 
telewizję, poczytać prasę lub książki.W łaźni beneficjenci mogli skorzystać z dwóch łazienek, 
otrzymywali środki czystości, ręczniki, odzież i bieliznę na zmianę.Łącznie w 2015r. z placówek 
skorzystało 733os.

Punkt Konsultacyjny dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Punkt działał w ramach projektu „Wsparcie buduje”.Beneficjenci mogli skorzystać z bezpłatnego 
poradnictwa socjalnego,prawnego, psychologicznego,terapii uzależnień i doradztwa zawodowego.Z 
pomocy skorzystało 38 os.

Ponadto zorganizowano wigilie dla osób ubogich i bezdomnych z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.Wzięło 
w nich udział łącznie ok. 250 os.Uczestnicy spotkania otrzymali również upominki.
14 listopada odbyła się X Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę,organizowana 
pod hasłem „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”.W pielgrzymce uczestniczyło 46 osób 
bezdomnych z naszej diecezji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
Projekt realizowany był we współpracy z WUP (lider projektu) w ramach EFS (7.2.2 Wsparcie ekonomii 
społecznej, 01.03.2013 – 30.09.2015).Cel główny projektu-wzmocnienie sektora ES subregionu 
gorzowskiego.
Cele szczegółowe projektu:
-wzmacnianie współpracy sektorowej na rzecz budowania systemu wsparcia dla istniejących i 
powstających podmiotów ekonomii społecznej poprzez działania animacyjne,
-zwiększenie dostępności do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa biznesowego 
dla PES,
-wypracowanie rozwiązań długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych,
-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu es poprzez realizację szkoleń,
-promocja ES.
W czasie trwania projektu odbyło się 57 szkoleń i 4 wizyty studyjne, co dało przeszkolenie dla około 440
 osób. W ramach działań animacyjnych zawiązano 2 lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej – 
powiat międzyrzecki i powiat słubicki.W 2015r. zorganizowano 13 szkoleń.
Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zakończyła się 30.09.2015.

5. Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej,obywatelskiej i kulturowej.
W świetlicach dla dzieci,klubach seniora oraz w działalności PZC i SKC realizowane są programy 
edukacyjne,które zawierają elementy związane z pielęgnacją tradycji patriotycznych.

6. Ochrona i promocja zdrowia.
„Podaruj Kroplę Miłości”
Caritas diecezjalna włączyła się w 2015r. w kampanię społeczną Caritas „Podaruj Kroplę Miłości”. 4 
zbiórki krwi zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Gorzowie Wlkp. oraz Parafialnym Zespołem Caritas i Urzędem Miasta w Strzelcach Kraj. Łącznie 
zebrano ponad 76 litrów krwi.

Stacja Opieki Caritas
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W ramach działań Stacji Opieki Caritas w 2015 r. przeszkolonych zostało 50 opiekunów osób starszych, 
chorych i niepełnosprawnych z terenu województwa lubuskiego, którzy odbywali staż zarówno w 
placówkach medycznych, jak i we wskazanych przez Caritas rodzinach potrzebujących wsparcia. Zajęcia 
obejmowały zakres prawny, socjalno- zawodowy, duchowy oraz ćwiczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze i 
rehabilitacyjne. Łącznie odbyło się 5 kursów po 70h każdy (30 godzin zajęć teoretyczno-ćwiczeniowych 
oraz 40 godzin praktyk).Projekt był współfinansowany ze środków Wojewody Lubuskiego.

Światowy Dzień Chorego
W Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. pracownicy i wolontariusze Caritas wzięli udział we Mszy Św. w 
intencji chorych sprawowanej przez ks. biskupa,a następnie odwiedzili chorych w hospicjum oraz na 
oddziałach szpitalnych.Wszystkim chorym wręczono obrazki z modlitwą za chorych. 

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Filozofia działania Caritas poprzez sieć PZC powoduje rozwój społeczności lokalnych.PZC są często 
„miejscem społecznego poruszenia” skupiającym wokół siebie przedstawicieli różnych wspólnot 
lokalnych,którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla swojego środowiska.Również świetlice dla 
dzieci,kluby młodzieżowe oraz kluby seniora skupiają wokół siebie społeczność lokalną oferując nie 
tylko różne formy pomocy,ale również zapraszając do współpracy i współuczestniczenia w 
powstawaniu i rozwoju tych placówek.

8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Rola świetlic dla dzieci
W świetlicach dla dzieci prowadzona jest edukacja i wychowanie oraz poszukiwane są nowe skuteczne 
metody edukacyjne i wychowawcze.Dzięki pracy socjoterapeutów i psychologów rodzice są edukowani 
oraz nabierają umiejętności w zakresie lepszych metod wychowawczych,a dzieci–właściwych postaw 
społecznych.
Placówki są ważnym elementem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego oraz 
narzędziem pracy z poszczególnymi rodzinami.

9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Wakacyjna Akcja Caritas
W 2015r. akcja wakacyjna obejmowała 2 turnusy w Bukowcu koło Karpacza.Skorzystało z nich 168os.W 
czasie wyjazdów dzieciom zapewniono opiekę profesjonalnej kadry,aktywny wypoczynek i rozrywkę,ale 
także zajęcia rozwijające ich zainteresowania.

Półkolonie zimowe i letnie
Podczas ferii i wakacji dzieci i młodzież mogły uczęszczać na zajęcia organizowane w placówkach 
wsparcia dziennego.W programie znalazły się wyjścia do kina,teatru,do muzeum,do amfiteatru, na sale 
zabaw,na basen.Odbywały się również zajęcia tematyczne rozwijające ich zdolności i zainteresowania. 

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Programy w świetlicach dla dzieci
W świetlicach dla dzieci realizowane są programy profilaktyczne,z przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie,z profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. To także programy związane z pracą z 
dzieckiem trudnym oraz zajęcia kompensacyjne.Realizowany jest również program współpracy z 
rodzicami podopiecznych świetlic oraz budowane są lokalne systemy wsparcia dla dzieci i ich rodzin.

11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i zbrojeń w kraju i za granicą.
W 2015r. Caritas włączyła się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu 
oraz na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi na Bałkanach.

12.Promocja i organizacja wolontariatu.
Centrum Wolontariatu
Celem funkcjonowania Centrum Wolontariatu jest rozwój i promocja idei wolontariatu oraz wsparcie 
wolontariuszy i podmiotów, które z nimi współpracują.
1.Prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej:
-rejestr wolontariuszy stałych,
-rejestr organizacji współpracujących, 
-angażowanie wolontariuszy w akcje charytatywne Caritas i innych organizacji.
2.Działalność szkoleniowa i poradnictwo:
-przeprowadzono 17 szkoleń dotyczących wolontariatu,
-przeszkolono 220 os.,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

15009

190

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

-udzielono ok. 250 porad dotyczących wolontariatu.
3.Promocja wolontariatu:
-kampanie informacyjne (plakaty, ulotki, informacje w mediach),
-akcje z udziałem wolontariuszy,w które włączały się szkoły i uczelnie,
-prowadzenie strony internetowej na stronie diecezjalnej www.caritas.zgora.pl,
-prowadzenie portalu społecznościowego facebook,
-udział w zbiórkach publicznych, 
-udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowanego przez Biuro Karier UZ,
-współorganizacja w diecezji Światowych Dni Młodzieży.

Szkolne Koła Caritas
Istotnym aspektem pracy Caritas było formowanie i promowanie wolontariatu chrześcijańskiego.W 
2015 roku działały 34 SKC,które zrzeszały około 200 członków pochodzących z wszystkich rodzajów 
szkół.Głównym celem było zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodych ludzi poprzez 
kształtowanie w nich wrażliwości charytatywnej.Wolontariusze SKC-poza działaniami na terenie 
szkolnym i lokalnym,brali udział w stałych akcjach Caritas diecezjalnej takich jak:Zakochani dla Chorych, 
Jałmużna Wielkopostna,Tydzień Miłosierdzia.Poza włączaniem się w działania Caritas–SKC realizują 
swoje autorskie programy edukacyjno–wychowawczo-charytatywne.

Parafialne Zespoły Caritas
Na koniec 2015 zarejestrowanych było 176 PZC,w których działało ok. 2500 wolontariuszy. 

13.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów 
prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego. 
Działalność szkoleniowa
Działalność szkoleniowa prowadzona była w następujących formach:
-5 kursów na opiekunów osób starszych,chorych i niepełnosprawnych (współfinansowane ze środków 
Wojewody Lubuskiego),
-17 szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy przeprowadzonych przez Centrum Wolontariatu,
-13 szkoleń przeprowadzonych w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. 
(współfinansowane ze środków EFS).

Druk: MPiPS 8



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie 
dożywiania poprzez 
prowadzenie stołówki 
dla osób ubogich w 
Zielonej Górze 
(wydawanie codziennie 
jednego ciepłego 
posiłku oraz suchego 
prowiantu) oraz 
programy żywnościowe 
FEAD oraz Embargo, 
opieka pozaszkolna nad 
dziećmi poprzez 
prowadzenie 
specjalistycznych 
placówek wsparcia 
dziennego, 
prowadzenie Klubów 
Seniora i Stacji Opieki 
Caritas (organizacja 
kursów w zakresie 
opieki nad osobami 
chorymi, 
niepełnosprawnymi), 
pomoc rzeczowa, 
pomoc losowa, pomoc 
doraźna, pomoc 
migrantom i 
uchodźcom, pomoc 
bezdomnym.

88.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność charytatywnej Prowadzenie 
dożywiania poprzez 
prowadzenie stołówki 
dla osób ubogich w 
Zielonej Górze 
(wydawanie codziennie 
jednego ciepłego 
posiłku oraz suchego 
prowiantu) oraz 
programy żywnościowe 
FEAD oraz Embargo, 
opieka pozaszkolna nad 
dziećmi poprzez 
prowadzenie 
specjalistycznych 
placówek  wsparcia 
dziennego, 
prowadzenie Klubów 
Seniora i Stacji Opieki 
Caritas (organizacja 
kursów w zakresie 
opieki nad osobami 
chorymi, 
niepełnosprawnymi), 
pomoc rzeczowa, 
pomoc losowa, pomoc 
doraźna, pomoc 
migrantom i 
uchodźcom, pomoc 
bezdomnym, 
organizacja akcji 
charytatywnych.

94.99 Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

promocja i organizacja 
wolontariatu

szkolenia dla 
wolontariuszy i 
koordynatorów 
wolontariatu, spotkania 
formacyjne i 
pielgrzymki dla 
wolontariuszy, 
prowadzenie 
pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej w 
Centrum Wolontariatu 
w Zielonej Górze, 
poradnictwo prawne 
dotyczące wolontariatu 
(w tym udostępnianie 
wzorów dokumentów), 
organizacja akcji 
charytatywnych z 
udziałem 
wolontariuszy, 
promocja wolontariatu 
poprzez media, plakaty, 
ulotki, udział w 
konferencjach, 
spotkaniach, itp., 
organizacja 
Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, 
współorganizacja w 
diecezji Światowych Dni 
Młodzieży.

85.59 B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja Wakacyjnej 
Akcji Caritas 2015. Na 
kolonie wyjeżdżają 
dzieci z rodzin 
potrzebujących, 
podopieczni świetlic 
socjoterapeutycznych i 
parafialnych oraz 
młodzież objęta 
programem „Skrzydła”, 
dla których wyjazd poza 
miasto lub wieś bez 
wsparcia finansowego 
nie jest możliwy.
Turnusy wakacyjne w 
2015 roku to:
I TURNUS 27.06 - 
09.07.2015 Bukowiec k. 
Karpacza 
II TURNUS 09.07- 
21.07.2015 Bukowiec k. 
Karpacza
W ramach programu 
turystyczno-
krajoznawczego 
uczestnicy kolonii mogli 
zwiedzić:: sztolnie w 
Kowarach, Zamek na 
Chojniku, wodospady 
Szklarka i Kamieńczyk, 
Szklarską Porębę, 
Karpacz, uczestniczyć w 
„pasowaniu na 
Walończyka”, wejść na 
Skalnik, Krzyżną Górę, 
Sokolik, Śnieżkę, 
Mrównik, Wielką Kopę.

94.99 Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,368,923.67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,309,257.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55,661.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 4,005.67 zł

0.00 zł

90,000.00 zł

701,655.50 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 802,849.75 zł

0.00 zł

802,289.37 zł

0.00 zł

560.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 542,012.86 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 791,655.50 zł
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2.4. Z innych źródeł 232,405.56 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -36,106.98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6,469.98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 542,012.86 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,458,568.63 zł 163,219.07 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,345,363.98 zł 163,219.07 zł

62,130.98 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.04 zł

50,228.97 zł

844.66 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i żywnościowa 
pomoc społeczna) 52471,00zł;promocja i organizacja wolontariatu 10900,00zł;działalność 
placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz oświaty i 
wychowania) 19905,00zł; promocja akcji 1% podatku-100% 43812,00zł;Wakacyjna Akcja Caritas 
(wypoczynek dzieci i młodzieży) 20504,07zł;leczenie i rehabilitacja 48000,00zł,Stacja Opieki 
Caritas 10000,00zł; pomoc bezdomnym 1439,00zł

207,031.07 zł

1 Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 334,981.79 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

43,812.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

16.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

14.0 etatów

47.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

209.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

209.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 488,400.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

379,100.00 zł

379,100.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 109,300.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

109,300.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 109,300.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

36.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

36.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,948.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,318.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

4,300.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,070.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 REALIZACJA POMOCY 
ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ 
WYDAWANIE GORĄCYCH 
POSIŁKÓW

zminimalizowanie skali 
niedożywienia poprzez 
zapewnienie przynajmniej 
jednego pełnego i ciepłego 
posiłku w ciągu dnia osobom 
bezdomnym, ubogim, 
bezrobotnym, nie umiejącym 
sobie samodzielnie dać rady w 
życiu, pochodzącym z terenu 
Zielonej Góry

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

342,174.00 zł

2 PROWADZENIE CENTRUM 
WOLONTARIATU

podniesienie wiedzy i 
świadomości społecznej na 
temat wolontariatu

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

30,900.00 zł

3 OPIEKA POZASZKOLNA NAD 
DZIEĆMI - PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO "SŁONECZKO Z 
UŚMIECHEM"

zapewnienie bezpieczeństwa, 
stymulowanie rozwoju dziecka, 
zmniejszenie niedożywienia 
dzieci, wsparcie rodziców

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

26,300.00 zł

4 OPIEKA POZASZKOLNA NAD 
DZIEĆMI - PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO "ZIELONY DOM"

zapewnienie bezpieczeństwa, 
stymulowanie rozwoju dziecka, 
zmniejszenie niedożywienia 
dzieci, wsparcie rodziców

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

26,300.00 zł

5 POMOC RZECZOWA 
(WYDAWANIE ODZIEŻY, 
ŻYWNOŚCI)

wsparcie w procesie 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych poprzez 
udzielenie pomocy 
żywnościowej i rzeczowej 
najbardziej potrzebującym 
rodzinom, osobom bezdomnym 
i zagrożonym bezdomnością 
mieszkańcom Zielonej Góry

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

9,000.00 zł

6 POMOC RZECZOWA 
(WYDAWANIE ODZIEŻY, 
ŻYWNOŚCI)

wsparcie w procesie 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych poprzez 
udzielenie pomocy 
żywnościowej i rzeczowej 
najbardziej potrzebującym 
rodzinom, osobom bezdomnym 
i zagrożonym bezdomnością 
mieszkańcom Zielonej Góry

URZĄD MIASTA-MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

2,570.00 zł

7 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO "SŁONECZKO Z 
UŚMIECHEM"

profilaktyka ze względu na 
wpływy środowiska, wsparcie 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci z 
rodzin ubogich mieszkających w 
Zielonej Górze, dotkniętych 
alkoholizmem lub innymi 
uzależnieniami, przemocą, 
często pozbawionych 
prawidłowych, prospołecznych, 
szeroko akceptowanych 
wzorców

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 14,000.00 zł
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8 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEJ 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO "ZIELONY DOM"

objęcie podopiecznych w wieku 
szkolnym oddziaływaniami 
wychowawczymi i 
profilaktycznymi w kontekście 
zjawisk negatywnych, których 
mogą doświadczać ze strony 
środowiska, wsparcie ich 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich 
mieszkających w Zielonej Górze, 
dotkniętych alkoholizmem, 
przemocą, często 
pozbawionych prawidłowych, 
prospołecznych, szeroko 
akceptowanych wzorców, 
poprzez prowadzenie opieki 
pozaszkolnej

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 16,300.00 zł

9 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII 
ZIMOWYCH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY ZE ŚWIETLICY 
"ZIELONY DOM"

zorganizowanie podopiecznym 
społecznie akceptowanych form 
spędzania czasu wolnego w 
okresie ferii zimowych oraz 
zapewnienie im bezpieczeństwa 
w tym okresie

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 2,000.00 zł

10 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII 
LETNICH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY ZE ŚWIETLICY 
"ZIELONY DOM"

zorganizowanie podopiecznym 
społecznie akceptowanych form 
spędzania czasu wolnego w 
okresie wakacji oraz 
zapewnienie im bezpieczeństwa 
w tym okresie

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 2,000.00 zł

11 ORGANIZACJA 
WYPOCZYNKU LETNIEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ

zorganizowanie bezpiecznego 
wypoczynku podczas wakacji

LUBUSKIE KURATORIUM OŚWIATY 13,140.00 zł

12 ORGANIZACJA 
WYPOCZYNKU LETNIEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
RODZIN ALKOHOLOWYCH

profilaktyka ze względu na 
wpływy środowiska, wsparcie 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci i 
młodzieży z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, zagrożonych 
patologią społeczną

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

6,000.00 zł

13 DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA 
"BĄDŹMY RAZEM"

umożliwienie dzieciom i 
młodzieży ze wszystkich 
środowisk radosnego i 
niezapomnianego przeżycia ich 
święta poprzez organizację 
festynu z okazji Dnia Dziecka w 
dniu 6 czerwca 2015 roku

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

3,500.00 zł

14 Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY przygotowanie wyprawek 
szkolnych dla dzieci

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

10,000.00 zł

15 PUBLIKACJA  Z OKAZJI 25 
LECIA CARITAS

publikacja z  okazji 25 lecia 
Caritas

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

20,000.00 zł

16 UTWORZENIE ŁAŹNI I 
OGRZEWALNI DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH I 
POTRZEBUJĄCYCH Z TERENU 
MIASTA ZIELONA GÓRA

podniesienie poziomu higieny 
wśród osób i rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej, zaopatrzenie 
beneficjentów w środki 
czystości i odzież

URZĄD MIASTA - MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ 
GÓRZE

3,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

17 STACJA OPIEKI CARITAS szkolenia na opiekunów osób 
starszych, chorych, 
niepełnosprawnych, 
zwiększenie dostępu do usług 
opiekuńczych

WOJEWODA LUBUSKI 14,300.00 zł

18 OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ W 
GORZOWIE WLKP.

wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej subregionu 
gorzowskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

160,171.50 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Misericordia, ul. Kościelna 6, 65-064 Zielona Góra, likwidacja w dniu 31.12.2015

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze 2

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 WSPARCIE BUDUJE zniwelowanie zjawiska 
wykluczenia społecznego osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością na terenie 
Zielonej Góry poprzez realizację 
działań osłonowych i 
profilaktycznych we współpracy 
z miejskimi jednostkami 
pomocy społecznej i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi 
przy wykorzystaniu istniejących 
i uzupełnieniu brakujących 
zasobów i narzędzi wsparcia

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

90,000.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Stanisław Podfigórny Data wypełnienia sprawozdania 2016-03-31
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