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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

   
I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj       POLSKA Województwo    LUBUSKIE     Powiat   M. ZIELONA GÓRA 

Gmina   M. ZIELONA GÓRA Ulica  ZACISZE Nr domu   17 Nr lokalu 

Miejscowość   ZIELONA GÓRA Kod pocztowy  65-775 Poczta   ZIELONA GÓRA Nr telefonu  570 217 017 

 Nr faksu E-mail   zlop.prezes@gmail.com Strona www  www.zlop.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2003-08-06 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

2004-11-05 

5. Numer REGON 97061690000000 6. Numer KRS  0000169865 

za rok 2020 
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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 

Romuald 
Malinowski 

prezes ZLOP  TAK    

Wojciech Brodziński 
wiceprezes 
Zarządu 

TAK 

Paweł Plewko 
wiceprezes 
Zarządu 

TAK 

Marta 
Wojciechowska 

sekretarz 
Zarządu 

TAK 

Jolanta Łaguna-
Woźniak 

członek 
Zarządu 

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 

Gracjan Pawlak przewodniczący  TAK 

Rafał Trafała sekretarz  TAK    

Anita Hałoń członek  TAK    

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

 tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji 
pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności i działania dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

 pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów 
związanych z ich statutową działalnością, 

 podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, 
ekonomicznej i kulturalnej państwa, reprezentowanie organizacji 
pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk. 

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

1. Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego 
i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu 
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym; 

2. Współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dot. 
organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki 
administracyjnej dot. rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź 
dotkniętych wykluczeniem społecznym; 

3. Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami 
członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich 
działalności, w tym organizowanie konferencji, seminarium, szkoleń i 
publikację; 

4. Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w 
tworzeniu nowych organizacji pozarządowych; 

5. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami 
nieformalnymi i instytucjami; 

6. Promocje i organizację samopomocy i wolontariatu; 
7. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami 

zagranicznymi; 
8. Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji 

celów działania  ZLOP; 
9. Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa 

personalnego i agencji poradnictwa zawodowego; 
10. Inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych 

organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i 
potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą, w szczególności: 
a) Wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, 
b) tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji 

pozarządowych, 
c) organizacje szkoleń w systemie pozaszkolnym, 
d) wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych, 
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e) doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, 
zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i 
elastycznych form pracy, 

f) doradztwo i pośrednictwo pracy, 
g) tworzenie aktywności zawodowej, 
h) tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu 

obywatelskiego, 
i) wspieranie aktywności zawodowej, 
j) podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii 

społecznej; 
11. Propagowanie celów statutowych organizacji pozarządowych w 

społeczeństwie; 
12. Wspomaganie lokalnych i regionalnych ruchów pozarządowych; 
13. Inicjowanie i opiniowanie prac legislacyjnych dotyczących organizacji 

pozarządowych i wszelkich działań obywatelskich oraz uczestniczenie w 
tych pracach; 

14. Współpraca z administracją państwową i samorządową oraz innymi 
związkami organizacji, a także z przedstawicielami biznesu w kraju i 
zagranicą; 

15. Działalność na rzecz ochrony prawnej i finansowej członków ZLOP, 
występowanie z wnioskami do właściwych organów państwowych i 
samorządowych; 

16. Gromadzenie i udostępnianie informacji oraz prowadzenie banku 
informacji; 

17. Powołanie komisji problemowych; 
18. Prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej oraz zabieganie o 

środki finansowe i materialne; 
19. Członkostwo i współpraca z podobnymi organizacjami i ruchami 

krajowymi i zagranicznymi; 
20. Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji; 
21. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych podobnych 

przedsięwzięć. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

I. Projekty realizowane przez ZLOP 
 

1. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja Społeczna – to kontynuacja działań jak w projekcie „Lepsze jutro”. Projekt finansowany w 
ramach ZIT (zielonogórski)  przez EFS. ZLOP uczestniczy na zasadach partnera. Działaniami zostanie objętych łącznie880 uczestników, w 
tym 350 ukończy kursy zawodowe. Okres realizacji zadania 01.10.2018r. – 31.12.2021r. Przeznaczone środki finansowe w kwocie 1 500 
000,00zł na działania bezpośrednie każdego roku. W okresie sprawozdawczym uruchomiono kolejne 3 Punkty AS-Z tj. w: Droszków, 
Koźli i Sycowicach - łącznie 19 Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (Zielona Góra – 6; gm. Sulechów – 4; gm. Czerwieńsk – 5; gm. 
Zabór – 2 i gm. Świdnica 2). Uległy likwidacji PASZ w Zielonej Górze – Raculi, Letnicy i Sulechowie (brak kandydatów na opiekunów).  
Zrekrutowano 237 uczestników, w tym 97  osoby długotrwale bezrobotne, które uczestniczyły w szkoleniu zawodowym. Zatrudniono 
19 opiekunów, którzy prowadzili zajęcia integracyjne. Zatrudniono pięciu doradców personalnych ( psycholog, prawnik i informatyk, 
trener personalny). 13 osób podjęło zatrudnienie.  
 
2.”Partnerstwo dla Wolontariatu” – projekt finansowany przez Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w kwocie 87 605,92 zł. ZLOP w ramach konkursu został partnerem regionalnym NIW na województwo lubuskie. Cel   
Projektu: wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego poprzez podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie 
zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Działania skoncentrowane na 
czterech grupach odbiorców; wolontariuszach/koordynatorach wolontariatu/organizatorach wolontariatu i otoczeniu wolontariatu. W 
ramach projektu wykonano m. in. 
A.  dla Wolontariuszy 
- 2 spotkania promujące Korpus Solidarności dla 38 osób, 
- 3 szkolenia podstawowe dla 52 osób, 
- 2 spotkania promocyjne dla 80 uczniów – wolontariuszy Szkolnego Korpusu Solidarności, 
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- 2 akcje społeczne z udziałem wolontariuszy, promujące KS dla 32 uczestników w powiecie krośnieńskim i żarskim, 
- 4 spotkania rozwijające dla 44  wolontariuszy, 
B.  dla Koordynatorów 
- 2 lokalne spotkania z wolontariatem dla 20 osób, 
- 2 debaty wolontariackie dla 27 osób, 
- 5 staży rozwojowych dla koordynatorów, 
- 2 szkolenia rozwijające dla 19 koordynatorów, 
C. Organizatorów 
- 3 spotkania informacyjne/szkolenia dla 33 liderów i kierowników, 
- 2 szkolenia dla 9 nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności, 
- 2 lokalne spotkania branżowe dla 14 osób, 
- 4 standaryzacje działań – certyfikaty organizacji 
D.  dla Otoczenia 
- 4 spotkania lokalnych koalicji Wolontariatu, 
- 4 projekty lokalnych koalicji w; Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze – Łężycy, Żarach i Nietkowicach w pow. zielonogórskim. 
 
II. Klub Integracji Społecznej ZLOP  
KIS działa na podstawie Uchwały nr 18/09 Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych z dnia 17 czerwca 2009 r.  Z dniem 18 
czerwca 2013 r.  został wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem 
6/2013. Kontynuacja działań KIS-u miała na celu zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz wykluczenia społecznego jak, również 
wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Dzięki działalności KIS 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym miały szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz powrót na rynek pracy. KIS 
proponował beneficjentom bezpłatne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy oraz prawnikiem. 
Organizowane działania o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, kształtowały umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, 
postaw samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy i zwiększania aktywności społecznej. Łączna  
liczba uczestników – 237, w tym 228  osoby długotrwale bezrobotne. Zajęcia ukończyło 208 osób. Usługi skierowane do uczestników KIS: 
zajęcia edukacyjne – 237 osób; poradnictwo prawne – 98 i poradnictwo psychologiczne – 110. Szkoleniem zawodowym objęto 97 osób. 
13 osób podjęło zatrudnienie. W ramach KIS realizowano projekt „Lepsze jutro II” oraz działało 19 Punktów Aktywizacji Społeczno- 
Zawodowej, w tym: 
- gminie Czerwieńsk – 5, 
- gminie Sulechów –4 
- gm. Świdnica - 2, 
- gm. Zabór - 2 
- m. Zielona Góra - 6 
Na realizację zadań KIS wydano kwotę 1 534 194 zł,  w tym środki EFS – 1 515 194,00 zł oraz 28 474,74 – środki własne ZLOP 
 
III. Instytucja szkoleniowa 
 
ZLOP od 10 kwietnia 2007r. ma uprawnienia instytucji szkoleniowej, wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Zielonej Górze – nr ewidencyjny: 2.08/00011/2007.  W 2019 roku ZLOP objął nieodpłatnym szkoleniem zawodowym 97 
osób m.in. .w zakresie: kierowcy kategorii „C”, opiekuna osób starszych, pracownika administracyjno-biurowego, operatora wózków 
widłowych. 
 
IV. Organizacje członkowskie ZLOP 
Stan członków zwyczajnych ZLOP na 31 grudnia 2020 r, wynosił 183 stowarzyszeń i fundacji, w tym w rozbiciu na powiaty: 

1. Gorzowski - 6 
2. Krośnieński - 10 
3. Międzyrzecki – 14 
4. Nowosolski – 4 
5. Słubicki – 1 
6. Strzelecko-drezdenecki – 8 
7. Sulęciński – 3 
8. Świebodziński – 9 
9. Wschowski – 27 
10. Zielonogórski – 32 
11. Żagański – 3 
12. Żarski – 17 
13.  Gorzów Wlkp. – 10 
14. Zielona Góra – 38 
15. Spoza województwa – 1 
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W okresie sprawozdawczym przyjęto na członków zwyczajnych ZLOP  -7organizacji. Skreślono 10 organizacje, głównie z powodu braku 
aktywności oraz nieopłacania składek członkowskich. 
109 organizacji członkowskich uczestniczyło w działaniach na rzecz pozyskiwania jednego procenta od podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Na fundusz dotacyjny na realizację zadań statutowych przez organizacje członkowskie ZLOP  przeznaczono łącznie 181 684 
zł. W 2020 r.  39 stowarzyszeń i fundacji wykorzystało przyznane dotacje na realizację zadań na kwotę 88 067,94 zł  - organizacje 
sporządziły sprawozdania. Natomiast 18 organizacji członkowski które otrzymały dotacje na kwotę 82 555,- zł nie rozliczyło się w roku 
sprawozdawczym. 
Na doradztwo i szkolenia świadczone na rzecz organizacji członkowskich przeznaczono kwotę 10 472,71 zł. Organizacje korzystały              
z doradztwa: prawnika, informatyka, psychologa, trenera pracy, specjalistę ds. finansowych i innych. 
 
V. Zarząd ZLOP 
Na 31 grudnia 2020 r. skład Zarządu: 

1. Romuald Malinowski – prezes 
2. Wojciech Brodziński – wiceprezes, 
3. Marta Wojciechowska – sekretarz, 
4. Jolanta Łaguna-Woźniak – członek Zarządu 
5. Paweł Plewko – członek Zarządu. 

Zarząd odbył 8 posiedzeń stacjonarnych  oraz 27 w trybie obiegowym. Zarząd przyjął 55 uchwał, w tym m.in.: 
- Uchwałę nr 2 w sprawie przystąpienia do „Sieci współpracy organizacji pozarządowych polsko-niemieckiego pogranicza’’ 
- nr 3 w sprawie rezygnacji ZLOP z członkostwa w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym, 
- nr 5 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu ZLOP, 
- nr 8 w sprawie zapobiegania chorobom zakaźnym, 
- nr 10 w sprawie zmiany na funkcji zastępcy członka Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020, 
- nr 22 w sprawie zawieszenia w prawach członka zwyczajnego ZLOP 46 organizacji, 
- nr 31 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP, 
- nr   32  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 
- nr 34 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2019 r., 
- nr 36 w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu ZLOP, 
- nr 38  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu ZLOP, 
- nr 45 w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji członka zwyczajnego i wspierającego ZLOP, 
- nr 47 w sprawie dostosowania Regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1%”, 
- nr  49 w spr. rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r.,  
- nr 50  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zwrotu Kosztów Podróży w ZLOP 
- nr 51 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZLOP. 
 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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 3 100 

 
Osoby  
prawne 

350 

2.2. Informacje na temat odbiorców 
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których  działała organizacja  
(Np. zwierzęta, zabytki) 
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 
 

 
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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

- organizacja lokalnych punktów aktywizacji 
społeczno-zawodowej we wsiach (sołectwach) 
we współpracy z przedstawicielami gminnych 
władz samorządowych i Ośrodków Pomocy 
Społecznej, 
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
- integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, 
- działania integracyjne prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę, 
- organizowanie szkoleń i warsztatów w wyniku 
których uczestnicy uzyskują kwalifikacje 
zawodowe, 
- doradztwo personalne (psychologiczne, 
prawne, zawodowe, informatyczne). 
 

94.99.Z 28 474,76 

2. 
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

- doradztwo i wymiana doświadczeń pomiędzy 
organizacjami i przedstawicielami samorządów 
wiejskich, gminnych, miejskich i powiatowych, 
- organizacja szkoleń i warsztatów, dyskusji 
panelowych, 
- wspieranie w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych na działalność i inicjatywy lokalne, 
- promocja działań na stronach internetowych i 
mediach społecznych, 
- pozyskiwanie środków finansowych i ich 
regranting  na zasadach konkursowych,  
- spotkania ze specjalistami oraz 
przedstawicielami samorządów lokalnych i 
instytucji współpracujących. 
 

94.99.Z  

3. 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

- działalność edukacyjna, 
- organizacja szkoleń i warsztatów m.in. 
dotyczące przełamywania barier 
psychologicznych, budowania własnego systemu 
wartości, poruszania się na otwartym rynku 
pracy, 
- doradztwo i konsultacje specjalistyczne 
(psychologiczne, prawne, zawodowe, 
terapeutyczne), 
- diagnozowanie potrzeb i opracowywanie IPD, 
- integracja i reintegracja – aktywizacja 
społeczna i zawodowa. 
 

94.99.Z  

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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4 

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32 

- organizacja szkoleń z zakresu nowych 
przepisów prawa, pozyskiwania funduszy, 
zarządzania w organizacjach pozarządowych, 
- doradztwo i konsultacje m.in. z zakresu prawa, 
finansowo-księgowe, współpracy z lokalnymi 
samorządami, 
 - udostępnianie bazy lokalowej – salki 
szkoleniowej oraz powierzchni biurowej, 
- działania informacyjne i promocyjne za 
pośrednictwem stron internetowych i mediów 
społecznościowych. 
 

94.99.Z 10 472,71 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

X 
  

 
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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. 

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32 
 

- udostępnianie bazy lokalowej – salki 
szkoleniowej oraz powierzchni biurowej. 
 

94.99.Z 98 540,65 

2.     

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
 

 

 
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 

1.   

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

1899300 ,95 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      245562,33 zł 

   

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego       6488,20 zł 

c) przychody z działalności gospodarczej      ,   zł 

d) przychody finansowe     459,50 zł 

e) pozostałe przychody          1646790,92 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 245562,33 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1637605,92 zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 1 550 000,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 87 605,92 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych ,    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
,    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 8185,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 

1000,00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 

,    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
,    zł 

e) ze spadków, zapisów ,    zł 

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

g) z działalności gospodarczej 
,     zł 

2.4. Z innych źródeł 6947,70 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 

164 898,97 zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem 

127568,89 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 

1 
Dofinansowanie działalności organizacji członkowskich ZLOP w ramach ofert. 

 
88 067 , 94   zł 

2 
 

Działalność Klubu Integracji Społecznej 
 

28 474 ,76    zł 
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3 
Wsparcie stowarzyszeń i fundacji (doradztwo, szkolenia itp.) 

 
10 472,71 zł 

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 

1 
 

Działalność Klubu Integracji Społecznej 
 

   28 474,76   zł 

2 Wsparcie stowarzyszeń i fundacji (doradztwo, szkolenia itp.) 10 000,00  zł 

3 
Organizacja imprezy plenerowej i aukcji na rzecz 28 WOŚP – Stowarzyszenie Kęszyca Leśna 
Sobie i Sąsiadom w Kęszycy Leśnej 

 493,00    zł 

4 
Uroczystość wręczenia nagrody za działalność na rzecz społeczności lokalnej – Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Jasienia „JASIENIAKI” w Jasieniu 

  1 330,00    zł 

5 
Zakup interaktywnego stołu terapeutycznego – Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów 
i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze 

  3 580,00    zł 

6 
Zakup karmy suchej i mokrej oraz żwirku dla kotów – Fundacja na Rzecz Felinoterapii FILEMON 
w Gorzowie Wielkopolskim 

  644,00    zł 

7 
Zakup kostek świetlicowych  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie  – 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła”   we Wschowie 
 

377,00    zł 

8 
Wyposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie w regał-
biblioteczkę do ekspozycji książek – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła”                 
we Wschowie 
 

  299,00    zł 

9 
Dofinansowanie kosztów transportu na wycieczki – Klub Turystyki Pieszej NASZA CHATA              
w Gorzowie Wielkopolskim  

  1067,00    zł 

10 
Doposażenie stowarzyszenia poprzez zakup stołów do tenisa stołowego oraz sprzętu 
multimedialnego, RTV, AGD i elektronicznego – Stowarzyszenie FIBER w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

  9468,00    zł 

11 
Zakup masek dla ratowników medycznych do przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 – 
Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „MEDYK” w Nowej Soli 

  1021,00    zł 

12 
Sfinansowanie kosztów wynajmu biura stowarzyszenia – Zakładowy Oddział PTTK STILON w 
Gorzowie Wielkopolskim 

  882,00    zł 

13 
Integracja Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – Stowarzyszenie 
Przyjaciół Rybakowa w Rybakowie 

  1414,00    zł 

14 Szkolenie z Pierwszej Pomocy dla psów – Samodzielna Jednostka Strzelecka 2006 w Nowej Soli 
  755,00    zł 

15 
Zakup nagród w czterech konkursach, zakup tonera do drukowania dyplomów, poczęstunek     
– Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE” w Łysinach 

  1013,00    zł 

16 
Pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom – Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „AZYL 
NA KOZIEJ” w Świebodzinie 

  7657,00    zł 

17 
Zakup odzieży ratowniczej dla członków stowarzyszenia – Ratownictwo Wodne RESCUE            
w Zielonej Górze 

  746,00    zł 

18 
Zakup wyposażenia do siedziby stowarzyszenia oraz zabezpieczenie wkładu własnego do 
projektów realizowanych w roku 2020 – Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa w Nietkowie 

  1621,00    zł 

19 
„WSZYSCY TWORZYMY HISTORIĘ” koszulka z nadrukiem – Stowarzyszenie Eksploracyjno-
Historyczne „GRUPA BORY” w Osieczowie 

  934,00    zł 

20 Promocja aktywności fizycznej – Fundacja STREET SPORT w Zielonej Górze 
1 173,00    zł 

21 
Zakup artykułów spożywczych na roczne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia     
– Stowarzyszenie Inicjatyw „GOŁĘBNIK” w Strzelcach Krajeńskich 

143,94    zł 

22 
Dofinansowanie do transportu członków i opiekunów Koła PZN w Zielonej Górze na wycieczkę 
autokarową do Kołobrzegu – Polski Związek Niewidomych Koło PZN w Zielonej Górze 

1 125,00    zł 

23 
Wymiana niesprawnego radia VHS i anteny masztowej – Fundacja Pomóżmy Wypłynąć            
w Biedrzychowicach 

469,00    zł 

24 
Sfinansowanie wycieczki do Poznania na balet „Don Juan” – Sulechowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Sulechowie 

1 811,00    zł 
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25 
Powiatowy Spływ Wartą na Raty 2020 – Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej w Gorzowie 
Wielkopolskim 

850,00    zł 

26 
Rozwój wolontariatu pro zwierzęcego i interwencji w sprawach zwierząt – Żarskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „APORT” w Żarach 

10 383,00    zł 

27 
Wkład własny na organizację wycieczki pokoleniowej w ramach projektu pt. „Turystycznie i 
integracyjnie w plenerze” – Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie 

734,00    zł 

28 
Szkolenia z narzędzi cyfrowych dla mieszkańców województwa lubuskiego – Fundacja 
PIĘKNOLESIE w Sieniawie Żarskiej  

577,00    zł 

29 
Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – Ratownictwo 
Wodne SŁAWA w Sławie 

9 094,00    zł 

30 
Zakup materiałów na wykonanie małej architektury ogrodowej dla mieszkańców DPS                
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Rokitno w Rokitnie 

2 169,00    zł 

31 
Opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim 
potencjalne turystycznym - kontynuacja – Fundacja Pałac Bojadła w Bojadłach 

1 209,00    zł 

32 
Wyjazd integracyjny członków stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” – Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej „POMOCNA DŁOŃ” we Wschowie 

376,00    zł 

33 
Zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu w kościele parafialnym w Jeninie – 
Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeninie 

2 504,00    zł 

34 

Integracja seniorów, osób niepełnosprawnych i inwalidów. Organizacja życia kulturalnego, 
wernisaże, odczyty, spotkania muzyczno-poetyckie, obchody świąt państwowych, 
regionalnych i tradycyjnych uroczystości narodowych – Zarząd Oddziału Okręgowego 
Polskiego Związku emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze 

11 848,00    zł 

35 
Piknik zdrowotny dla dzieci ze świetlic wsparcia dziennego w Suchej – Stowarzyszenie DOBRY 
START w Zielonej Górze 

1 618,00    zł 

36 
„Muzyka i taniec” – przygotowanie nowych utworów, doskonalenie umiejętności, lekcje z 
członkami Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we 
Wschowie 

1 898,00    zł 

37 
XIV Europejska Noc Muzeów w Drzonowie – Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie  

413,00    zł 

38 
Oprawa muzyczna w uroczystościach okolicznościowych – Stowarzyszenie „WITOSŁAWA”         
w Sławie  

802,00    zł 

39 
Wykonanie muralu na ścianie – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia „JASIENIAKI”           
w Jasieniu 

1 100,00    zł 

40 
Zakup sprzętu służącego bezpiecznym zabawom – Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe 
Przedszkole nr 1” we Wschowie  

952,00    zł 

41 
Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 
we Wschowie 

1 734,00    zł 

42 
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w sprzęt do prowadzenia zajęć on-line – 
Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” we Wschowie  

1 784,00    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

 

 

W tym: wysokość kosztów 

finansowana z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 
1 896 93
8,37 

127 568,89  

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
127568,

89 zł 
  127568,89 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
6488,20    

zł 
 ,    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej    zł      
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d) koszty finansowe ,    zł      

e) koszty administracyjne  ,    zł ,     zł 

f) pozostałe koszty ogółem 
1762881

,28    zł 
  ,     zł 

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

553,50zł                   553,50   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 2 362,58     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej ,    zł 

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

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 
-> jakich? ________________________ 
 

 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. 

 

 

 

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) 
 

  

 

 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie   

nie  korzystała  
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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) 

                                                                                                  7 

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) 

4,29  

1.3. 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) 

   
32 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

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

                             ---------         osób fizycznych 

               183                                 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) 

X 

 

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) 

osób 

w 
tym: 

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

osób 

b) inne osoby 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) 

osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby 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) 

 
3  osoby 

w 
tym: 
 

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

1   osób 

b) inne osoby 2  osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

 

tak   
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
         579 499,06    zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 218 561,36    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 218 561,36    zł 

– nagrody   ,    zł 

– premie   ,    zł 

– inne świadczenia    ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych  360 937,70    zł 

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

  579 499,06   zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego  579 499,06    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) 

  ,    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)  

  ,    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)   

   ,    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)   

1238  ,25 zł 

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

  ,   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 

  ,    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 

,    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 

5 814  ,91    zł 
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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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

X 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

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 

X 

 
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 dotacji 

1 ------------   ,     zł 

2    ,     zł 

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) 
 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu 

udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1 -----------   ,    zł 

2    ,    zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
X 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 --------------------  ,    zł 

2   ,    zł 

nie   

nie   

nie   
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Podpisy członków Zarządu: 

1. Romuald Malinowski           ………………………………… 

 

2. Wojciech Brodziński            …….…………………………… 

 

3. Marta Wojciechowska        …………………………………. 

 

4. Jolanta Łaguna-Woźniak    …………………………………. 

 

5. Paweł Plewko                       …………………………………. 

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 
 

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 NIE DOTYCZY   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 Fundacja „JESIEŃ ŻYCIA” w Zielonej Górze 

2  

3  

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Nie było  

2   

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  

X 

 

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

 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


