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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-01

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.caritaszg.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

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)

1) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, 
wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
2) 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 oraz 
innych osób i grup społecznych będących w potrzebie,
3) 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,
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) 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,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania,
11) wypoczynek dzieci i młodzieży,
12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa 
narodowego,
13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
16) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości 
chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
17) promocja i organizacja wolontariatu,
18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego,
19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
20) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
22) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w 
zakresie określonym w pkt. 1-22

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna.
Działania podejmowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ciągu całego roku, oprócz elementu skutecznej 
pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie, mają na celu kształtowanie postaw charytatywnych i uwrażliwianie innych na 
potrzeby ubogich. Odbywa się to poprzez docieranie do lubuskiego, ale też ogólnopolskiego 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
Formacja charytatywna prowadzona przez Caritas w naszej diecezji kierowana jest głównie do wolontariuszy Parafialnych 
Zespołów Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC), Centrum Wolontariatu oraz bezpośrednich podopiecznych Caritas 
diecezjalnej. W okresach liturgicznych przeprowadzane są rekolekcje, pielgrzymki (np. do Częstochowy, Niepokalanowa), dni 
skupienia, a także spotkania formacyjno-informacyjne.

2.Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich 
usuwania.
Działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podejmowana jest na podstawie analizy zachodzących zjawisk 
społecznych oraz oceny możliwości skutecznego przeciwdziałania im. Analiza odbywa się przede wszystkim poprzez wywiady 
środowiskowe wolontariuszy Caritas oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ośrodkami pomocy społecznej. 
Na tej podstawie opracowywane i realizowane są programy pomocowe, socjalne, żywnościowe zarówno na skalę lokalną, jak i 
diecezjalną. 
Podstawowym problemem, którym zajmuje się Caritas jest ubóstwo. Przeciwdziałanie temu zjawisku odbywa się w wielu 
formach, o których będzie mowa poniżej. W roku 2018 kontynuowano podstawową zasadę, że najwłaściwszą formą niesienia 
pomocy ubogim będzie rozwijanie programu działalności Parafialnych Zespołów Caritas, których wolontariusze 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,ofiarprzemocy,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.
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Pomoc w leczeniu i rehabilitacji
W sytuacjach, w których wymagane jest ponoszenie kosztów związanych z długotrwałym leczeniem i rehabilitacją, Caritas 
udostępnia swój rachunek bankowy na potrzeby zbiórek pieniędzy. W 2018r. udostępniono rachunek bankowy 9 osobom. 
Łącznie Caritas prowadzi 116 subkont. W 2018r. Caritas dofinansowała leczenie lub rehabilitację na kwotę 425 248,53 zł.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
W 2018r. CPMiU udzieliło pomocy społecznej 15 osobom., w tym 13 mężczyznom i 2 kobietom. Udzielono im pomocy rzeczowej 
w postaci biletów, środków czystości, żywności. Beneficjentami CPMiU byli obywatele takich państw jak: Rosja, Czeczenia, 
Pakistan, Ukraina, Wietnam. Ponadto prowadzono konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste ze strażą graniczną, innymi 
CPMiU, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi z Polski. CPMiU włączyło się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Uchodźcy poprzez organizację charytatywnego biegu na dystansie 5 km. W dniu 10 czerwca 2018r. w 
Zielonej Górze odbył się I Bieg Charytatywny Caritas w ramach obchodów Światowego Dnia Uchodźcy. 
Bieg zorganizowała Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej we współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, 
Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej oraz Parafią pw. św. Alberta w Zielonej Górze. Naszą imprezę objęli 
Honorowym Patronatem:
ks. bp Tadeusz Lityński Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego
Prezydent Zielonej Góry- Janusz Kubicki
W biegu udział wzięło 44 biegaczy. Byli to nie tylko wolontariusze i pracownicy Caritas, ale także funkcjonariusze Straży 
Granicznej, osoby duchowne, sportowcy, aktorzy, kabareciarze. Bieg miał na celu wsparcie statutowej działalności Centrum 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonego przez Caritas Diecezjalną już od ponad 20. lat, ale także promocję działań na 
rzecz cudzoziemców w naszej diecezji. 
Gala wręczenia Statuetek „Człowiek Człowiekowi” 
Uroczystość, podczas której po raz 19. zostały wręczone statuetki Człowiek Człowiekowi odbyła się 5 kwietnia 2018r.w parafii 
pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. 
Mszy Świętej przewodniczył J.E. ks. bp Tadeusz Lityński- biskup zielonogórsko-gorzowski. Ponadto obecni byli ks. Stanisław 
Podfigórny- Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Księża Proboszczowie tegorocznych Laureatów.
Obecni byli także współorganizatorzy nagrody- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. wraz z 
prezesem Stowarzyszenia- Panem Augustynem Wiernickim.
Przedstawiciele władz samorządowych i rządowych:
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki 
Wręczono 10 statuetek, 9 w kategorii indywidualnej i 1 w kategorii darczyńca. 
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
W 2018 r. Caritas Diecezjalna prowadziła 2 placówki, w tym:
- Świetlicowy  Oddział Przedszkolny „Słoneczko z uśmiechem”
- Świetlicę „Zielony Dom”;
Placówki współfinansowane są ze środków miasta w Zielonej Górze (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
Świetlicowy Oddział Przedszkolny  ,,Słoneczko z Uśmiechem” w 2018 roku zapewnił opiekę dla 15 dzieci  w wieku od 3 do 5 lat z 
terenu Miasta Zielona Góra.
Świetlica „Zielony Dom” w roku 2018 zapewniła opiekę dla 25 dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum).
Wychowankowie obu placówki pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich i zaniedbanych. Często są to 
rodziny z problemem uzależnienia od alkoholizmu, innych środków odurzających, przemocy , biedy czy bezrobocia.
Przedszkole oraz świetlica zagwarantowały naszym podopiecznym możliwość właściwego, bezpiecznego spędzania czasu. 
Placówki wpłynęły  również na zmniejszenie niedożywienia dzieci, dzięki posiłkom, jakie mogły spożywać w placówkach (gorąca 
zupa, pizza, zapiekanki, sałatki, tosty, ciasta itp.).
Niezwykle cenna okazała się współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. Przybliżyliśmy rodzicom potrzeby i 
zainteresowania ich dzieci co wpłynęło na pogłębienie więzi w rodzinach.
Podopieczni naszych placówek mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, tj. w zajęcia 
logopedyczne, kulinarne, gimnastyka i inne.
Zauważyliśmy, że dzieci chętniej biorą udział zajęciach, zabawach i wycieczkach. Dobrze czują się wśród swoich kolegów i 
szanują pracę innych dzieci. Dzieci operują bogatszym słownictwem, a także wykazują inicjatywę w zabawie, samodzielność w 
pracy, skupienie na wykonywaniu zadania, chęć pomocy słabszym. 
Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców, 
dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla ich dzieci.
Kluby Seniora
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od wielu lat prowadzi Diecezjalną Sieć Klubów Seniora „Aktywna Jesień”. Sieć skupia 
15 Klubów Seniora (ok. 350 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.
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Okna Życia
Na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej funkcjonują 4 Okna Życia Caritas (Żary, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Głogów). W 
roku 2018 nie pozostawiono żadnego dziecka w żadnym z okien.

Stołówka dla ubogich
W 2018 Caritas prowadziła  stołówkę dla ubogich w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34. Każdego dnia wydawano ok. 210 
posiłków (rocznie ok.75600,00 porcji),w tym: podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, oraz 
podopiecznym z wpłatami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i podopiecznym Caritas.
Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia przygotowano i wydano potrzebującym ok. 450 paczek z żywnością.
Stołówka działa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który finansuje większość kosztów oraz Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. Caritas Diecezjalna także prowadzi program Spiżarnia Caritas. Jest to program, z którego 
otrzymujemy żywność z krótkim terminem ważności, który przekazujemy w tym samym dniu naszym podopiecznym. Produkty 
te to między innymi: mleko, mięso, wędlina, ser, ciasto, warzywa, owoce itp.

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 zgłaszających się o pomoc.
Zdecydowana większość pozyskanych rzeczy przekazana została potrzebującym za pośrednictwem Parafialnych Zespołów 
Caritas. Również osoby indywidualne korzystały bezpośrednio z pomocy magazynu (były to osoby głównie kierowane przez 
MOPS, GOPS).Do magazynów przyjęto rzeczy przekazane przez firmy i inne instytucje, a także osoby prywatne. Przekazywano 
głównie odzież, obuwie, meble, materiały budowlane, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, 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.). Głównym zadaniem magazynu była także koordynacja 
programu FEAD 2018.

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE
Magazyn w Zielonej Górze koordynował w 2018 r. w Diecezji Program „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności unii 
europejskiej POPŻ Podprogram 2018 FEAD” w części przypadającej dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ramach 
Programu przekazanych zostało 574 901,00 kg żywności dla ponad 12411 os. potrzebujących, na łączną kwotę 2 948 854,17 zł.

Akcje charytatywne
Akcje charytatywne odgrywają ważną rolę w działalności Caritas w naszej diecezji. 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 (Boże Narodzenie, Wielkanoc) sprzyjają zadumie 
nad powołaniem do realizacji misji miłosierdzia powierzonej każdemu człowiekowi.

Zbiórki darów rzeczowych i pomoc świąteczna
W roku 2018 zorganizowane zostały tradycyjne świąteczne zbiórki żywności oraz zbiórka przyborów szkolnych. Zebrane dary 
trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin za pośrednictwem PZC.
W czasie „Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (9-10.03.2018) zebrano 19910,00 kg. żywności. Akcja była prowadzona przez 
65 PZC. Pomoc trafiła do 4368 os.
W czasie „Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (7-8.12.2018) zebrano 23500,00 kg żywności. Akcja prowadzona była przez 
55  PZC. Pomoc trafiła do 4500 os.
W czasie Zbiórki żywności "KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA" (21-22.09.2018) zebrano 5020,00 kg żywności. Akcja prowadzona 
przez 32 PZC. Pomoc trafiła do 500 os.  
„Z Uśmiechem do Szkoły”– zbiórka przyborów szkolnych (17-18.08.2018). Zebrano 435 zeszytów,150 piórniki,3520 przyborów 
do pisania,1150 bloków rysunkowych i technicznych,1000 plecaków i tornistrów,1327 innych przyborów szkolnych,39 wyprawek 
gotowych. Pomoc otrzymało 1536 dzieci. Akcja prowadzona była przez 30 PZC.
Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej Kromka Chleba Caritas

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wspólnie z Lubuskim Związkiem Piłki Siatkowej zorganizowała w dniu 15 września 
2018 r. III Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej Kromka Chleba Caritas, którego celem było wsparcie i dożywianie dzieci z 
gorzowskich świetlic Caritas, prowadzonych przez Parafie i Parafialne Zespoły Caritas.
Impreza składała się z dwóch meczów: mecz oldbojów STILON GORZÓW – MORZE BAŁTYK SZCZECIN oraz mecz zespołów 
PLUSLIGI STOCZNIA SZCZECIN – CUPRUM LUBIN. Podczas meczów oraz pikniku wolontariusze zebrali do puszek 4.602,79 zł. 
Kwota z roku na rok jest większa, za co dziękujemy!

Łaźnia i ogrzewalnia Caritas
W 2018r. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Caritas oraz dzięki realizacji projektu pt. „Wsparcie buduje”, 
współfinansowanego ze środków programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” kontynuowano działalność ogrzewalni i 
łaźni dla osób bezdomnych w budynku Magazynu przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze.
Dzięki działalności placówek osoby bezdomne mogły 5 dni w tygodniu skorzystać z kąpieli, uprać odzież, wypić ciepłą herbatę, 
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spędzić czas w ciepłym pomieszczeniu w okresie jesienno–zimowym. W ogrzewalni przygotowanych zostało ok. 15-20 miejsc 
siedzących. Osoby bezdomne mogły poczytać prasę lub książki. W łaźni beneficjenci mogli skorzystać z dwóch łazienek, 
otrzymywali środki czystości, ręczniki, odzież i bieliznę na zmianę. Łącznie w 2018r. z placówek skorzystało 1820 os.

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

6. Ochrona i promocja zdrowia.
„Podaruj Kroplę Miłości”
Caritas prowadzi akcję od początku kampanii, tj. od 2012 r. wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas oraz Urzędem Miasta 
organizuje co kwartał zbiórkę krwi w Strzelcach Krajeńskich. Z roku na rok przybywa coraz więcej osób gotowych podzielić się 
tym drogocennym lekiem. W ostatnim czasie widzimy wzrost krwiodawców, a co za tym idzie, wzrost oddanej krwi. W ciągu 3 
akcji zorganizowanych w 2018 zostało zebrane 48 litrów krwi.

Światowy Dzień Chorego
W Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. i Głogowie 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.
Działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej to w dużej mierze wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
Dzieje się to poprzez sieć wolontariuszy będących w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy 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. Dzieci są objęte pomocą z zakresu odrabiania lekcji i nauki własnej. Dzięki pracy socjoterapeutów i psychologów 
rodzice są edukowani oraz nabierają umiejętności w zakresie lepszych metod wychowawczych, a dzieci –właściwych postaw 
społecznych. Zespół specjalistów prowadził szereg oddziaływań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie 
negatywnych wpływów środowiska oraz zmniejszenia szkód związanych z brakiem kontroli systemu rodzinnego nad sytuacją 
wychowanków. 
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
Wakacyjna Akcja Caritas 2018 obejmowała 4 turnusy: Kolonia w Międzyzdrojach– 1 turnus, Grodowiec-1 oaza, Lubniewice- 1 
obóz, Kudowa Zdrój- 1 obóz. Skorzystało z nich 193 osoby. W czasie wyjazdów dzieciom zapewniono opiekę profesjonalnej 
kadry kolonijnej (kierownik i wychowawcy), aktywny wypoczynek i rozrywkę, ale także zajęcia rozwijające ich zainteresowania. 
Każdy turnus realizowany był w oparciu o wcześniej przygotowany program kolonijny. 
Dodatkowo nasza Caritas dofinansowała wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wyjazdów organizowanych przez poszczególne 
parafie i parafialne zespoły Caritas naszej diecezji. Dzięki dofinansowaniu udział w wypoczynku wzięło 1023 osoby.

Półkolonie zimowe i letnie:
Podczas ferii oraz wakacji dzieci i młodzież mogły uczęszczać na zajęcia organizowane w placówkach wsparcia dziennego 
prowadzonych przez Caritas. W programie znalazły się wyjścia do kina, teatru, do muzeum, do amfiteatru, na salę 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.
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11.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.
(Światowy Dzień Chorego, Zakochani dla Chorych, Droga Krzyżowa na Kalwarii Rokitniańskiej, Zbiórki Żywności „Tak, 
Pomagam!”,  Diecezjalny Dzień Dziecka, Festyn „Z uśmiechem do szkoły”, Zbiórka „Z uśmiechem do szkoły”, „Wolontariusze 
Dzieciom”, Diecezjalne Dni Młodzieży, III Mecz Charytatywny w Piłce Siatkowej „Kromka Chleba Caritas”, Zbiórka żywności 
„Kromka Chleba Caritas”, Oaza wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Rekolekcje podopiecznych Programu Skrzydła w Paradyżu, 
obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Diecezjalne Obchody w Patronalnym Święcie Caritas, Kromka Chleba 
Caritas). 
2.Działalność szkoleniowa i poradnictwo:
-przeprowadzono 15 szkoleń dotyczących wolontariatu,
-przeszkolono 150 os.,
-udzielono ok. 1000 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.caritaszg.pl,
-prowadzenie portalu społecznościowego Facebook,
-udział w zbiórkach publicznych, 
-udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowanego przez Biuro Karier UZ.

Szkolne Koła Caritas
 Istotnym aspektem pracy Caritas było formowanie i promowanie wolontariatu chrześcijańskiego. W 2018 roku działały 51 SKC, 
które zrzeszały około 500 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 2018 zarejestrowanych było 198 PZC, w których działało ok. 3000 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:
-kursy na opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
-13 szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy przeprowadzonych przez Centrum Wolontariatu,
Schronisko Caritas – Ośrodek Aktywizujący dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty

W lutym 2018 r. swoją działalność rozpoczęło Schronisko Caritas– Ośrodek Aktywizujący dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. 
Matki Teresy z Kalkuty. 
Ośrodek oferuje 25 miejsc dla bezdomnych mężczyzn, przebywających na terenie Miasta Zielona Góra. 
Głównym celem działalności placówki jest zapewnienie osobom bezdomnym, przebywającym na terenie Miasta Zielona Góra, 
całodobowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społeczno –zawodowej. 
Specjaliści, zatrudnieni w Schronisku posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy      z osobami wykluczonymi oraz zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym, a działania które podejmują docelowo mają doprowadzić do usamodzielnienia się Podopiecznych.
Zgodnie z Regulaminem czas pobytu w placówce wynosi 3 lata. W tym okresie Mieszkańcy są zobligowani do podejmowania 
terapii, uczestnictwa w kursach społeczno-zawodowych podnoszących lub zmieniających ich kwalifikacje zawodowe, biorą 
również udział w pracach na rzecz Domu oraz na rzecz Caritas. Kolejnym krokiem jest znalezienie pracy i nauka 
rozporządzaniem finansami.
Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Jedną          z najważniejszych jest bezwzględny zakaz 
wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. W schronisku obowiązuje wzajemny szacunek oraz dbanie 
o mienie placówki.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

18250

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach zadania, beneficjenci otrzymują także wsparcie w formie całodobowego wyżywienia, środków higieny osobistej oraz 
odzieży.
W okresie luty-grudzień 2018 r. z usług Schroniska skorzystało 59 osób bezdomnych, w tym 34 osoby zostały skierowane na 
terapię uzależnień, 28 osób zostało objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 11 osób zostało 
skierowanych na kursy społeczno–zawodowe, a 15 osób podjęło zatrudnienie.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Prowadzenie szeroko pojętej działalności w 
zakresie pomocy społecznej dla różnych z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
wykluczonych, tj. bezdomni, ubodzy, rodziny 
wielodzietne, matki samotnie wychowujące 
dzieci, osób chore i niepełnosprawne. Realizacja 
tej pomocy była m.in. poprzez prowadzenie 
stołówki dla ubogich i bezdomnych(wydawanie 
200 gorących posiłków dziennie oraz prowiantu 
na dni wolne) oraz schroniska- domu 
aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn w 
Zielonej Górze (placówka dla 25 osób, które 
wyrażą zgodę na przestrzeganie regulaminu 
placówki, podjęcie leczenia terapii uzależnień,  a 
także pracę na rzecz schroniska i miasta Zielona 
Góra).

88.99.Z 22 515,65 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

Wakacyjna Akcja Caritas 2018 obejmowała 
4 turnusy w tym: Kolonia w 
Międzyzdrojach– 1 turnus, Grodowiec-1 
oaza, Lubniewice- 1 obóz, Kudowa Zdrój- 1 
obóz. Skorzystało z nich 193 dzieci z terenu 
całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W 
czasie wyjazdów dzieciom zapewniono 
opiekę profesjonalnej kadry kolonijnej 
(kierownik i wychowawcy), aktywny 
wypoczynek i rozrywkę, ale także zajęcia 
rozwijające ich zainteresowania. Każdy 
turnus realizowany był w oparciu o 
wcześniej przygotowany program kolonijny. 
Każdy turnus wypełnił także wszelkie 
kwestie formalne, tj. zgłoszenie do 
kuratorium, dokumentacja kadry kolonijnej.

88.99.Z 3 276,30 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego w 
Zielonej Górze (przedszkole "Słoneczko z 
uśmiechem" i świetlicę "Zielony Dom"), które 
mają na celu wsparcie dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym. Są to miejsca, gdzie dzieci 
otrzymują ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu 
lekcji oraz zajęcia ze specjalistami. Wspierani są 
także rodzice, którzy często pochodzą z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem, np. z problemem 
choroby alkoholowej, problemem uzależnień od 
środków odurzających. Placówki są czynne 5 dni 
w tygodniu, 5 godzin dziennie.

85.59.B 13 265,54 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Centrum Wolontariatu Caritas w Zielonej Górze 
to prowadzenie biura pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej w Zielonej Górze od wielu lat 
jako zadanie zlecone gminy Zielona Góra. Polega 
ono m.in. na współpracy z innymi organizacjami 
pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń 
oraz wiedzy w zakresie wolontariatu; 
prowadzeniu szkoleń na temat wolontariatu ("Ja 
wolontariusz", "Wolontariat w świetle prawa") 
na terenie całej diecezji, zarówno dla osób 
dorosłych (np. Parafialne Zespoły Caritas) , jak i 
dzieci i młodzieży (np. Szkolne Koła Caritas).

85.59.B 24 381,40 zł
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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 zysków i strat) 6 782 567,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 550 490,75 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 127 287,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 493,15 zł

e) pozostałe przychody 102 295,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 66 408,54 zł

2.4. Z innych źródeł 104 788,42 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 787 052,83 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 824 317,28 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 109 908,08 zł

1 714 409,20 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

w 
tym:

0,00 zł

61 806,54 zł

0,00 zł

4 602,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -104 649,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 787 052,83 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 084 464,79 zł 237 318,52 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

6 655 139,86 zł 161 876,95 zł

127 287,90 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

302 037,02 zł

0,01 zł 0,00 zł

1 Działalność na rzecz bezdomnych i ubogich Caritas w Zielonej Górze (Stołówka, schronisko, łaźnia, 
ogrzewalnia)

70 928,80 zł

2 Działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz 
oświaty i wychowania) oraz zakup plecaków

33 098,06 zł

3 Promocja i organizacja wolontariatu 24 381,40 zł

4 Działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i żywnościowa 
pomoc społeczna

15 482,51 zł

1 Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji- Subkonta Caritas
(116 subkont)

582 734,31 zł

75 441,57 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 40 727,57 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

40 727,57 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

18 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

18,00 etatów

101 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.

Druk: NIW-CRSO 12



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

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)

843 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 osób

843 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 675 300,00 zł

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

675 300,00 zł

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

0,00 zł

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 474,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 053,00 zł

2 303 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

720 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

720 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 303 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

639 900,00 zł

639 900,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35 400,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 300,14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 667 999,86 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 474,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Realizacja pomocy 
żywnościowej poprzez 
wydawanie posiłków

dożywianie ubogich i 
bezdomnych

Miasto Zielona Góra 310 174,00 zł

2 Centrum Wolontariatu Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu

Miasto Zielona Góra 21 500,00 zł

3 Opieka pozaszkolna dla 
dzieci- Przedszkole 
"Słoneczko z uśmiechem"

Prowadzenie placówki dla dzieci 
w wieku 3-5 lat

Miasto Zielona Góra 29 000,00 zł

4 Opieka pozaszkolna dla 
dzieci- Świetlica "Zielony 
Dom"

Prowadzenie placówki dla dzieci 
w wieku 7-14 lat

Miasto Zielona Góra 29 000,00 zł

5 Pomoc rzeczowa Prowadzenie magazynu 
pomocy rzeczowej w Zielonej 
Górze

Miasto Zielona Góra 6 650,00 zł

6 Prowadzenie łaźni i 
ogrzewalni

Prowadzenie łaźni i ogrzewalni 
dla osób bezdomnych i skrajnie 
ubogich w Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra 80 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 494,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

7 Schronisko- Dom 
aktywizujący dla osób 
bezdomnych

Prowadzenie schroniska- domu 
aktywizującego dla 
bezdomnych mężczyzn w 
Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra 250 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 3

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

1 Realizacja pomocy 
żywnościowej- Program 
FEAD 2017/2018

Dystrybucja żywności dla 
najbardziej potrzebujących 
osób

Caritas Polska 185 023,81 zł

2 Realizacja pomoc 
żywnościowej- Program 
FEAD 2018/2019

Dystrybucja żywności dla 
najbardziej potrzebujących 
osób

Caritas Polska 3 024 885,07 zł

Druk: NIW-CRSO 16



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Stanisław Podfigórny- Dyrektor
Anna Maria Fedurek- Sekretarz Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-01
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