
 

Pieczęć Parafialnego Zespołu Caritas 

 

SPRAWOZDANIE  

Z   DZIAŁALNOŚCI  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  CARITAS   ZA  ROK  20…. 

 

1.  Dekanat:   ………………………………………………… 

 

     Parafia p.w.:    ……………………………………………….   w   …………………………………………………  

 

2. Liczba członków PZC:     ………………… 

3. Praca formacyjna w Zespole: 

 a) zebrania PZC (jak często)        ……………………………… 

 b) dekanalne dni skupienia (data, miejsce, liczba osób)    ……………………………… 

 c) inne (rekolekcje, pielgrzymka itp., liczba osób)               ..…………………………………………………… 

4. Liczba dzieci objętych dożywianiem w szkole z funduszu PZC   ……………………………… 

    Liczba dzieci objętych dożywianiem przy parafii (np. w świetlicy)   ……………………………… 

5. Wypoczynek wakacyjny lub zimowy dla dzieci (kolonie, półkolonie, zimowiska): 

 - podać liczbę dzieci korzystających z pomocy PZC     ……………………… 

6. Liczba rodzin objętych stałą lub doraźną pomocą materialną    ……………………………… 

 

7. Przychody na działalność PZC ogółem w zł (suma pkt. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j ):       …     … 

 a) saldo początkowe kasy i konta (na dzień 01.01 roku sprawozdawczego)             ……….……………. 

 b) z akcji Świeca Caritas (tylko część pozostała w parafii)     ……………………… 

 c) z baranków i paschalików (tylko część pozostała w parafii )             ……………………… 

d) z chlebków miłosierdzia – Światowy Dzień Ubogich (tylko część pozostała w parafii)  …………………………                 

 e) ze Środy Popielcowej (połowa zebranej składki)     ……………………… 

 f) inne zbiórki parafialne: skarbony, puszki, festyny     ……………………… 

 g) ofiarodawcy         ……………………… 

 h) dotacje (samorządowe i państwowe)       ……………………… 

 i) dotacje z Caritas Diecezji Tarnowskiej (kwota łączna)              ……….……………… 

 j) inne przychody (kwota łączna):          ……………………… 

 

8. Rozchody ogółem w zł  (suma pkt. a,b,c,d,e,f,g) :      ……     … 

 a) dożywianie dzieci:         ……………………… 

 b) pomoc chorym i niepełnosprawnym  (leki, rehabilitacja)      ………………………  

 c) zapomogi finansowe w gotówce:       ……………………… 

 d) zakupy i opłaty ( opał, remonty, wyposażenie, odzież, artykuły szkolne, żywność,  

środki czystości, czynsz, energia itd.)       ……………………… 



 e) na prowadzenie placówek (kuchni, świetlicy itp.)     ……………………… 

 f) pozostałe rozchody (koszty bankowe, biurowe itp.)     ……………………… 

 g) inne rozchody         ……………………… 

 

9. Saldo końcowe kasy i konta bankowego łącznie (na 31.12 roku sprawozdawczego):  ………… 

10. Wartość (przybliżona) otrzymanych od ofiarodawców darowizn rzeczowych (kwotowo) ……………………… 

 

11. Ilość osób, którym przekazano wypełnione „torby charytatywne”    ……………………… 

 

12. Nowe placówki utworzone przez PZC w roku sprawozdawczym (np. świetlice, kuchnie itp. – podać adresy i telefony) 

 - …………………………………………………………………………………………..…………….… 

 - ………………………………………………………………………………………….……………..… 

 

13. Konto bankowe (subkonto parafialne) na działalność charytatywną – proszę podać nazwę i nr rachunku: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

14. Inne rodzaje działalności charytatywnej w parafii: 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Wypełnione sprawozdanie proszę złożyć w biurze Caritas Diecezji Tarnowskiej do dnia 31 stycznia . 

 

UWAGI 

 

1. W sprawozdaniu nie podawać kwot przekazanych bezpośrednio do biura Caritas ze składek i zbiórek (świece, 

baranki, paschaliki, chlebki miłosierdzia, środa popielcowa, itd.). 

 

2. Kwota przychodów w pkt. 7 powinna być większa lub równa kwocie rozchodów w pkt. 8. 

 

3. Saldo końcowe to różnica pomiędzy kwotą przychodów a rozchodów (pkt. 7 minus pkt. 8).  

Saldo końcowe z poprzedniego roku  jest saldem początkowym w roku sprawozdawczym. 

 

4. Prosimy wszystkie parafie o przysłanie sprawozdania, nawet jeśli nie ma Zespołu Caritas  

(wówczas wypełnić tylko te punkty, które są możliwe do wypełnienia). 

 

 

 

 

 

 ……..……………………..      ………………………………. 

    miejscowość, data   pieczęć parafialna            podpis ks. proboszcza 


