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PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI 
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2022 

 
Parafia pw. Alberta Wielkiego 

we Wrocławiu - Sołtysowicach; ul. Redycka 10/12, 51-169 Wrocław 
 

I. Dane dotyczące członków PZC 
 

liczba członków zwyczajnych liczba członków wspierających 
(jeśli są takie osoby) 

19 3 

II. Informacje związane z formacją członków PZC 
 

Jak często odbywają się 
spotkania robocze? 

Jak wygląda formacja duchowa członków?  
(Msza św., nabożeństwa itp.) 

Raz na 2 miesiące Msze św. kilka razy w roku, katecheza formacyjna podczas 
spotkania roboczego  

 
III. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas 

 

1. Pozyskiwanie środków 
 

poz. Podejmowane dzieła i akcje przez PZC ilość/waga  wpływy (kwota) 
1. Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom) (4.210,00 zł – 2.980,00 zł dla Caritas Archidiec.)  
160 m., 
100 d. 

1.230,00 zł 

2. Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas) 
(1.100,00 zł – 860,00 zł dla Caritas Archidiec.) 

60 szt + 
20 toreb 

240,00 zł 

3. Rozprowadzanie baranków (Wielkanocne Dzieło Caritas) - - 
4. Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostna) - - 
5. Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii 10 12.211,02 zł  
6. Ofiary z imprez parafialnych (np. festyny, loterie, inne) - - 
7. Ofiary złożone przez osoby wspierające 1 2.000,00 zł 
8. Żywność pozyskana ze zbiórek w parafii 190 kg - 
9. Żywność pozyskana za pośrednictwem CAW (akcje „Tak 

Pomagam” – 03.2022 i 12.2022) 
339 kg - 

10. Inne:  
Ø Sprzedaż palm wielkanocnych (pomniejszona o koszty 

zakupu liści palmowych 1.470,00 zł – 240,00 zł) 
Ø Zbiórka na pomoc Ukrainie w związku z wybuchem 

wojny (12.052,00 zł – 8.042,00 zł dla Caritas Archidiec.) 

 
1 
 
1 

 
1.230,00 zł 

 
4.010,00 zł 

                              razem          20.921,02 zł 
2. Działania 

 

poz. rodzaj wydatku liczba/ilość osób koszt 
(wartość) 

1. Dofinansowanie kolonii dla dzieci/młodzieży - - 
2. Wyprawki szkolne - - 
3. Paczki świąteczne żywnościowe (Wielkanoc) 

 
42 paczki żywnośc. 
i 18 paczek 
upominkowych 

- 

4. Paczki mikołajkowe (Boże Narodzenie) 
 

55 paczek żywnośc. 
i 18 paczek 
upominkowych 

- 

5. Półkolonie - - 
6. Zakup leków 2 260,00 zł 
7. Opłata rachunków za prąd, gaz itp. - - 



8. Inne zakupy (jakie?): 
̶ Zakup słodyczy na „Dzień dobra” 
̶ Zakup toreb na świateczne prezenty 
̶ Zakup słodyczy na parafialne dekorowanie choinki i 

promocję PZC 

 
1 
1 
1 

 
208,78 zł 
330,00 zł 
53,00 zł 

9. Odzież - - 
10. Obiady dla dzieci - w szkole (sumarycznie za cały rok: 5-8 

dzieci / miesiąc w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień - 
grudzień) 

5-8 dzieci / m-c 9.936,00 zł 

11. Pomoc dla Seniora – paczki pomocowe  - - 
12. Inne działania na rzecz osób potrzebujących pomocy  

̶ Rodzina Rodzinie – wsparcie rodziny w Syrii 
̶ Finansowanie nauki j.polskiego dla Ukraińców w parafii 
̶ Wsparcie rodziny z Ukrainy na terenie parafii 
̶ Wpłata na misje (Kazachstan) 
̶ Wpłata na Kuchnię Charytatywną na Karłowicach 

 
12 x 150,00 zł  

3 
1  
2  
1 

 
1.950,00 zł 
6.000,00 zł 

500,00 zł 
2.000,00 zł 
1.000,00 zł 

              razem          22.237,78 zł 
 

saldo początkowe                                 4.590,85 zł 
przychody w wymienionym okresie  20.921,02 zł 
wydatki w wymienionym okresie      22.237,78 zł 
saldo końcowe                                      3.274,09 zł 
 
 

3. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej: 
 

Ø Przeprowadzenie wielkopostnej zbiórki żywności i środków pierwszej potrzeby (ok. 120kg) - zebrane środki 
zostały przeznaczone na prezenty świąteczne dla uboższych parafian oraz dla osób które przychodzą 
systematycznie do klasztoru z prośbą o pomoc (wymienione w pkcie 8 pozyskiwanie środków), 

Ø Przeprowadzenie zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy w marcu 2022 – zebrano ok 250 kg żywności oraz ok. 
100 kg art. gospodarczych (środki higieniczne, ręczniki, pościel, śpiwory itp.) – środki te ostały rozdysponowane 
uchodźcom przebywającym na terenie parafii, 

Ø Przekazanie dzieciom słodyczy na Dzień Dziecka, 
Ø Przygotowanie bukietów na święto Wniebowzięcia NMP – pozyskane środki ze sprzedaży w kwocie 912 zł 

zostały przeznaczone na potrzeby grupy młodzieży w parafii, 
Ø Przeprowadzenie adwentowej zbiórki żywności i artykułów gospodarczych– (ok 70 kg - żywność i artykuły 

przekazane na prezenty świąteczne dla uboższych parafian oraz dla osób które przychodzą systematycznie do 
klasztoru z prośbą o pomoc (wymienione w pkcie 8 pozyskiwanie środków); dodatkowo na prezenty świąteczne 
zakupiliśmy żywność dzięki wsparciu Rady Osiedla Sołtysowice w kwocie 1000,00zł)  

Ø Członkowie PZC aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości poświęcenia Kościoła we wrześniu  2022r. 
– m.in. przygotowaliśmy ciasta na parafialny festyn dziękczynny, 

Ø W grudniu zorganizowaliśmy strojenie choinki przed kościołem – jako dzień promocji PZC i podziękowanie 
parafianom za nieustanne wspieranie dzieł Caritas, 

Ø Panie z Caritasu odwiedzają i utrzymują kontakt z osobami starszymi i samotnymi, oferując im pomoc w 
zakupach, wsparcie duchowe podtrzymując więzi społeczne, oraz dostarczają gazetki z kościoła.  Są w ciągłym 
kontakcie i gotowe służyć pomocą. Członkinie PZC pamiętają i dbają o samotnych, chorych i przebywających w 
szpitalach i domach opieki parafianach, przekazując im paczki z żywnością i środkami czystości. Jest 
nawiązana  dobra współpraca z Radą Osiedla, z Parafią i Fundacją „Antoni”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 07.01.2023r.                                                 ……………………………...................... 
miejscowość i data      pieczęć i podpis Prezesa PZC 


