
                                           Sprawozdanie merytoryczne  i  finansowe za 2021 r.            
za                             z działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
                                             Koło Zgorzeleckie – KRS 0000717938

WŁADZE STATUTOWE KOŁA DO DNIA 18.06.2021 R.
Andrzej Ługowski – prezes
Janusz Preś –wiceprezes
Anna Sobotka – skarbnik
Elżbieta Starzewska – sekretarz
Wiesława Bednarz – członkini

WŁADZE STATUTOWE KOŁA OD DNIA 19.06.2021 R.
Andrzej Ługowski – prezes
Janusz Preś –wiceprezes
Danuta Mazurek – skarbnik
Bożena Martyniak – sekretarz
Wiesława Bednarz – członkini
Ks. Franciszek Molski - członek

                                               
 KOMISJA REWIZYJNA DO DNIA 18.06.2021 R.
Janina Grabska – przewodnicząca
Bożena Martyniak – członkini
Robert Rynkiewicz – członek

KOMISJA REWIZYJNA OD DNIA 19.06.2021 R.
Janina Grabska – przewodnicząca
Elżbieta Pługowska – członkini
Robert Rynkiewicz – członek

W 2021 r. odbyły się 1 Zebranie Koła:
1. Zebranie Zwyczajne Koła w dniu 19.06.2021 r.
Zarząd Koła odbył  9   posiedzeń. Podjęto  7  uchwał.

CZŁONKOWSTWO, ZATRUDNIENIE
Na dzień 31.12.2021 r. Koło Zgorzeleckie posiadał 36 członków. Na koniec roku zatrudnionych na 
umowę o pracę było 8 osób. W Kole Zgorzeleckim pracę wykonują: kadra opiekuńcza (kierownik, 
zastępca, opiekunowie), księgowa i 1  kucharka zatrudniona w darmowej Jadłodajni. 1 osoba 
zatrudniona na umowę – zlecenie w celu pomocy przy wydawaniu posiłków w Jadłodajni.



KONTROLE W KOLE                                                                                               
W dniu 25.02.2021 r. Państwowy Inspektorat Sanitarny – Sekcja Higieny sanitarnej przeprowadził 
kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego schroniska i ogrzewalni oraz Jadłodajni – protokół 
końcowy – bez zaleceń..

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W SCHRONISKU
Posługę kapłańską w schronisku pełnił proboszcz parafii św. Józefa Robotnika ks. Proboszcz 
Franciszek Molski wraz z ks. wikarym Robertem Rynkiewiczem. Całość posługi obejmuje: mszę św.
w każdą sobotę o godzinie 19.00 i ważne święta kościelne, spowiedź św., pochówki naszych 
podopiecznych jak również udzielanie sakramentu chorym. Mieszkańcy schroniska uczestniczą w 
świętach kalendarzowych i innych wydarzeniach religijnych, np. rekolekcjach. Przed każdym 
posiłkiem odmawiana jest modlitwa. Mieszkańcy i pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach 
wielkopostnych jak również i adwentowych.

Koło Zgorzeleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
w czasie pandemii COVID-19
W roku 2021 utrzymano rygory i procedury realizowane w 
roku 2020.
Z momentem ogłoszenia w kraju stanu epidemii z powodu zagrożenia korona wirusem             
SARS-CoV-2, Koło Zgorzeleckie TPBA wprowadziło w swoich placówkach procedury oraz rygory 
sanitarne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom schroniska, 
ogrzewalni oraz osób korzystających z jadłodajni. Zarząd Koła podjął decyzję o samoizolacji 
schroniska i ogrzewalni, polegającej na zasadzie nieopuszczania placówek. 
Decyzje te miały na celu zminimalizowanie ryzyka infekcji i zachorowań. Nowe przyjęcia 
ograniczono tylko do osób z potwierdzonym stanem zdrowia (tj. negatywny wynik testu na obecność
korona wirusa). 2 razy dziennie mierzono temperaturę, zaopatrzono mieszkańców i pracowników w 
środki do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne 1-razowe. Ponadto codziennie dezynfekowano 
powierzchnie wspólne (korytarze, łazienki, sanitariaty). Zmuszeni zostaliśmy zawiesić możliwość 
korzystania z łaźni dla osób z zewnątrz. W m-cu sierpniu utworzyliśmy własne miejsce kwarantanny 
w wydzielonym i spełniającym wymogi izolatki pomieszczenie dla 2 osób. Rygorystyczne 
przestrzeganie procedur i obostrzeń skutkowało tylko 1 przypadkiem zachorowania na COVID-19 
wśród mieszkańców (w porę odizolowany) co nie spowodowało kwarantanny placówki. Wśród 
kadry schroniska nie odnotowaliśmy  przypadku COVID-19.
. COVID-19 nie spowodował śmierci wśród podopiecznych i pracowników. W dalszym ciągu
dzięki porozumieniu z Dyrektorem szpitala w Bolesławcu, który otworzył punkt wykonywania 
testów w szpitalu zgorzeleckim, wszystkie osoby bezdomne zgłaszające się do naszych placówek 
były testowane na obecność korona wirusa bezpłatnie.



OGRZEWALNIA SEZONOWA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN   
W roku 2021 zadanie prowadziliśmy w obiekcie przy ulicy Henrykowskiej 4. Zadanie polegało na 
udzieleniu  pomocy doraźnej bezdomnym mężczyznom w kryzysowej sytuacji w sytuacji zagrożenia
życia. Ogrzewalnia zapewniała gorącą herbatę oraz posiłek. Korzystający z ogrzewalni mogli 
korzystać z łaźni oraz przeprowadzenia zabiegów higienicznych ze zmianą odzieży włącznie. 
Ogrzewalnia oferuje 14 miejsc całodobowego pobytu. W sytuacji kryzysowej (ekstremalne warunki 
atmosferyczne) Ogrzewalnia może przyjąć do 20 osób, ale tylko w krótkim przedziale czasowym. 
Dłuższe przyjmowanie takiej liczby osób może całkowicie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 
Ogrzewalni. Istniejący stan epidemii wymusił na Kole zgorzeleckim przygotowanie dla osób 
bezdomnych które nie chcą zmienić swojego dotychczasowego sposobu życia (praktykowanie 
alkoholizmu) i nie chcą przebywać w ogrzewalni jak również w schronisku, strefę buforową, 
pozwalającą bezpiecznie spędzić noc. Było to duże dla nas wyzwanie z powodu szczupłości bazy 
lokalowej. Ogrzewalnia zapewniła osobom, które uzyskały negatywny wynik testu na obecność 
korona wirusa, możliwość całodobowego pobytu, oraz zapewniła pełne wyżywienie. 

DARMOWA JADŁODAJNIA
Jadłodajnia ‘U św. Józefa” obiekt murowany parterowy z pełnym zapleczem kuchennym, magazyny, 
jadalnia, spełniający wymogi stawiane przez SANEPID. Darmowa jadłodajnia czynna jest przez cały
rok. Ilość średnio wydawanych posiłków dziennie 145. Zadanie realizowane we współpracy z parafią

św. Józefa Robotnika ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom 
biednym i bezdomnym z terenu miasta i powiatu zgorzeleckiego. Ponadto wspieraliśmy osoby 
korzystające z Jadłodajni w każdy piątek suchym prowiantem na sobotę i niedzielę w postaci 
konserw i chleba.

WYMIAR POMOCY
L.p. FORMY POMOCY MĘŻCZYŹNI RAZEM

1. Liczba osób korzystających z pobytu (noclegu) schr. + ogrzewal. 535 535
2. Podjęli legalne zatrudnienie 2 2
3. Uzyskali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2 2
4. Otrzymali emeryturę, rentę, zasiłek stały itp. 3 3
5. Osoby które się usamodzielniły 4 4
6. Leczenie uzależnień (podjęcie terapii) 1 1
7. Objęcie wsparciem psychologa 3 3
8. Posiłki dla osób z zewnątrz (jadłodajnia) zupy + suchy prowiant 36540 36540
9. Udostępnienie łaźni dla osób z zewnątrz 17 17
10. Liczba osób którzy w trakcie pobytu zmarli (szpital lub placówka) 2 2



CZĘŚĆ FINANSOWA
Całkowite koszty działalności statutowe Koła Zgorzeleckiego w 2021 r. wyniosły 
1 162 681,44 zł
Największe pozycje po stronie wydatków to:
- wynagrodzenia  458 292,46 zł
- narzuty na wynagrodzenia  83 033,59 zł
- żywność   480 959,28 zł
- media  37 320,21 zł
- usługi remontowe i komunalne  20 720,97 zł
- pozostałe koszty 26633,93

DOTACJE  I  INNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Na całoroczną działalność schroniska, Jadłodajni i ogrzewalni posiadaliśmy 
środki w kwocie: 1 289 601,41
Gmina Miejska Zgorzelec na całoroczną działalność schroniska, ogrzewalni i jadłodajni 340 000,00,-
Starostwo Powiatowe na działalność jw.  10 000,00,-
Gmina Wiejska Zgorzelec  30 000,00,-
Składki członkowskie  2 112,00,-
Częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt  189 338,00,-
Ofiary pieniężne i rzeczowe  7 728,51,-
Wpływ z odpisu 1% od osób fizycznych  1 314,30,-
Wartość darowizn żywnościowych rzec 409 276,76
Refundacje z OPS-ów kosztów pobytu osób w naszej placówce  299 831,84,-

                                                                                 Opracował: Prezes Koła Zgorzeleckiego TPBA

                                                                                                      Andrzej Ługowski

       
                                           

                                  


