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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 OIRGANIZACJI 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 pocztowy65 -775 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 570 235 435 

 Nr faksu E-mail zlop.prezes@gmail.com Strona 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  2021  
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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  tak    

Wojciech Brodziński wiceprezes tak 

Paweł Plewko wiceprezes  tak    

Jerzy Teichert 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 

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. 

. 



 

3 

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, 
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. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 
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I. Projekty 
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.  działało 19 Punktów Aktywizacji Społeczno- Zawodowej, w tym: gmina Czerwieńsk – 
5, gmina Sulechów –4, gm. Świdnica - 2, gm. Zabór – 2, m. Zielona Góra - 6 
 Zrekrutowano 270 uczestników, w tym 101  osoby długotrwale bezrobotnych i 169  uczestników otoczenia.  Zatrudniono 19 
opiekunów, którzy prowadzili zajęcia integracyjne. Zatrudniono pięciu doradców personalnych ( psycholog, prawnik i informatyk, trener 
personalny). 11 osób podjęło zatrudnienie.  
2.”Partnerstwo dla Wolontariatu” – projekt finansowany przez Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w kwocie  110169,37 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 31 osób, 6 działań rozwijających( warsztaty, wizyty studyjne, 
spotkania) dla 68 osób, 2 spotkania promocyjne dla 48 uczniów – wolontariuszy Szkolnego Korpusu Solidarności, 3 akcje społeczne z 
udziałem 34 wolontariuszy, promujące KS dla 34 uczestników w powiecie krośnieńskim, zielonogórskim  i m. Zielona Góra, 8 grantów w 
konkursie Mini grany: 7 Bonów edukacyjnych dla   wolontariuszy, 
B.  dla Koordynatorów: 1 szkolenie podstawowe dla 11 osób, 2 debaty wolontariackie dla 38 osób, 5 staży rozwojowych, 4 działania 
rozwijające (szkolenie, spotkania, wizyta studyjna) dla 51 osób, 
C. Organizatorów: 3 działania rozwijające dla  64 liderów i kierowników, 2 szkolenia dla 17 nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności, 
2 lokalne spotkania branżowe dla 31 osób, 3 standaryzacje działań – certyfikaty organizacji 
D.  dla Otoczenia: 4 spotkania lokalnych koalicji Wolontariatu, 4 projekty lokalnych koalicji . 
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 – 210, w tym 194  osoby długotrwale bezrobotne. Zajęcia ukończyło 196 osób. Usługi skierowane do uczestników 
KIS: zajęcia edukacyjne – 210 osób; poradnictwo prawne – 149 i poradnictwo psychologiczne – 138. Szkoleniem zawodowym objęto 94 
osób. 11 osób podjęło zatrudnienie. W ramach KIS realizowano projekt „Lepsze jutro II” oraz działało 19 Punktów Aktywizacji 
Społeczno- Zawodowej, w tym: gmina Czerwieńsk – 5, gmina Sulechów –4, gm. Świdnica - 2, gm. Zabór – 2, m. Zielona Góra - 6 
Na realizację zadań KIS wydano kwotę 1 598 508 zł,  w tym środki EFS – 1 569 508,00 zł oraz 29 000 – 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 
94 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 2021 r, wynosił 278 stowarzyszeń i fundacji, w tym 
w rozbiciu na powiaty: 
Gorzowski – 6, Krośnieński – 10 ,Międzyrzecki – 16, Nowosolski – 7, Słubicki – 3, Strzelecko-drezdenecki – 7, Sulęciński – 8, 
Świebodziński – 12, Wschowski – 36, Zielonogórski – 46, Żagański - 6 , Żarski – 17, Gorzów Wlkp. – 29, Zielona Góra – 70, Spoza 
województwa – 1. W okresie sprawozdawczym przyjęto na członków zwyczajnych ZLOP  -7 organizacji. Skreślono 2 organizacje                      
z powodu braku aktywności oraz nieopłacania składek członkowskich. 105 organizacji członkowskich uczestniczyło w działaniach na 
rzecz pozyskiwania jednego procenta od podatku dochodowego od osób fizycznych. 
V. Zarząd ZLOP -Na 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu: Romuald Malinowski – prezes, Wojciech Brodziński – wiceprezes, Paweł Plewko – 
wiceprezes, Jerzy Teichert – sekretarz. Zarząd odbył 5 posiedzeń stacjonarnych  oraz 14 w trybie obiegowym. Zarząd przyjął 49  uchwał,  
VI. Walne Zebranie – 2 lipca 2021 r. z  udziałem 21 delegatów i 4 członków władz uprawnionych na zasadzie delegata. 
VII. Fundusz rezerwowy – 20 grudnia utworzono Fundusz Rezerwowy ze środków pochodzących: 30 % wpływów ze składek 
członkowskich i 2% z wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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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                                         X województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                         X cały kraj  
 

 kilka powiatów                           X 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 3250 

 
Osoby  
prawne 

371 

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

 
NIE 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

  
NIE

 
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 32 365,86 

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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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,  
- spotkania ze specjalistami oraz 
przedstawicielami samorządów lokalnych i 
instytucji współpracujących. 
 

94.99.Z 12200,00 

3. 

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 184 908,31 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 

 

 
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. NIE DOTYCZY    

2.     

3.     

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 

NIE 
  

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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Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. NIE DOTYCZY  

2.   

3.   

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) 
 

     2 070 074 ,84  zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      231 453,  98 zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  0    ,   zł 

c) przychody z działalności gospodarczej    0  ,   zł 

d) przychody finansowe 1 431 , 49zł 

e) pozostałe przychody 1 837 189, 37  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 231 453 ,98    zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 821 919,37    zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 1 703 750,00    zł 

b) ze środków budżetu państwa 110 169,37    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
15 270,00    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 6 870,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 

8 400,00    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 

0,00    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) 0,00     zł 

g) z działalności gospodarczej 
0,00     zł 
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2.4. Z innych źródeł 1 431,49    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 

282 892,41    zł 

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

  281 379,65    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 statutowej organizacji członkowskich ZLOP 
 171 512,31    zł 

2 
 

Działalność Klubu Integracji Społecznej 
  32 365,86    zł 

3 
 

Wsparcie stowarzyszeń i fundacji – org. czł. ( ZLOP (doradztwo, szkolenia itp.) 
   13 396 ,31    zł 

4 
Rozszerzenie zakresu realizowanych projektów ( m. in. „Lepsze jutro II”) 
 

53 169,90    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 32 365,86    zł 

2 Wsparcie organizacji członkowskich (doradztwo, szkolenia  itp.) 13 396,31    zł 

3 
Koncert winobraniowy w Zielonogórskiej konkatedrze- Zielonogórskie Towarzystwo 
Śpiewacze „Catores” 

1 933  ,  00  zł 

4 
Integracja społeczna członków Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gołębnik w 
Sidłowie 

273  ,00   zł 

5 
Doposażenie korytarzy w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie – 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Marzeń w Świebodzinie 

1 452,00 

6 
Piknik zdrowotny dla dzieci  ze świetlicy wsparcia dziennego w Suchej – 
Stowarzyszenie Dobry Stard w Zielonej Górze - Drzonkowie 

994,00 

7 
Integracja seniorów, osób niepełnosprawnych i inwalidów – Oddział Okręgowy 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze 

14 012,00 

8 
Prowadzenie Klubu Seniora „Relaks” – Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i 
Innowacji 50+ w Zielonej Górze 

338,00 

9 
Aktywizacja Szczanieckich Seniorów – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Szczanieckiej „Osoria” w Szczańcu 

1 245,00 

10 Bezpiecznie nad wodą – Ratownictwo Wodne Sława 2 543,00 

11 
Udział w imprezie szkoleniowej „Brother Olimpic Camp – Gwiazdy Igrzysk”- 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” w Zielonej Górze 

941,00 

12 
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla członków Stowarzyszenia- Stowarzyszenie 
Miłośników Nietkowic 

5 135,00 

13 
Promocja Lubuskiego Muzeum Wojskowego – Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego 
Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze - Drzonowie 

987,00 

14 
Doposażenie Stowarzyszenia Muzycznego „Bis” w nowe instrumenty – 
Stowarzyszenie Muzyczne „Bis” we Wschowie 

2 936,00 
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15 
Pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom – Stowarzyszenie Pomocy dla 
Zwierząt „Azyl na Koziej”  

10 308,00 

16 
Wystawa fotograficzna „Biedrzychowice Solne w obiektywie” – Lokalna Grupa 
Działania Dolina Szyszyny w Biedrzychowicach 

1 200,00 

17 
Doposażenie pracowni biologicznej – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza 
Szkoła” we Wschowie 

1 277,00 

18 
Bal charytatywny dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  - Stowarzyszenie Razem dla Dzieci w Żarach  

910,00 

19 
Zakup paczek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Szczawnie 

369,00 

20 
Zajęcia taneczne- przygotowanie do mistrzostw Polski Mażoretki – Stowarzyszenie 
Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie 

1 617,00 

21 
Zajęcia terapeutyczne ”Zabawy słowem” –Stowarzyszenie „Nasz Dom”                               
w Skwierzynie 

200,00 

22 
Zakup i montaż tablicy informacyjnej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia 
„Jasieniaki” w Jasieniu 

1 838,00 

23 Zakup materiałów biurowych – Fundacja Pięknolesie w Sieniawie Żarskiej 506,00 

24 Wyjazd do Operetki w Poznaniu – Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 555,00 

25 
Organizacja koncert zespołu Blus Galeria- Stowarzyszenie Las Woda Blues                           
w Radzyniu 

440,00 

26 
Zakup sprzętu służącego bezpiecznym zabawom – Stowarzyszenie „Bajkowe 
Przedszkole nar 1” we Wschowie 

582,00 

27 Prace konserwatorsko-restauratorskie – Fundacja Pałac Bojadła 1 506,00 

28 
Rozwój wolontariatu pro zwierzęcego i interwencji w sprawach zwierząt – Żarskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „APORT” 

11 967,00 

29 Zakup artykułów biurowych – Stowarzyszenie Miłośników Czarnej  100,00 

30 
Zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu – Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców Oddział w Gorzowie Wlkp. 

20 666,00 

31 
Wycieczka krajoznawcza „Szlakami zakonników, Fryderyka II i dziwnych zdarzeń – 
Klub Turystki Pieszej „Nasza Chata” w Gorzowie Wlkp. 

1 077,00 

32 
Wkład własny do projektu + organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej – 
Stowarzyszenie Miłośników Nietkowa  

1 674,00 

33 
Sfinansowanie bieżącej działalności statutowej – Zakładowy Oddział PTTK Stilon                 
w Gorzowie Wlkp. 

2 151,00 

34 
Organizacja poczęstunku z okazji integracji i różnych wydarzeń zespołu – 
Stowarzyszenie Witosława w Sławie 

941,00 

35 
Plenerowe spotkanie integracyjne „Dzień Grzyba” – Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna 
Sobie i Sąsiadom” w Kęszyce Leśnej 

604,00 

36 Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa 1 577,00 

37 
Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Siedlisko                             
w Grabowcu 

1 192,00 

38 Zakup palisady – Jeździecki Klub Sportowy „Robir” Chwalęcice 1 238,00 

39 
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji – 
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Obrzanie”  w Skwierzynie 

848,00 

40 Pokowidowe spotkanie integracyjne – Klub Abstynenta ‘Zdrój” w Skwierzynie 227,00 

41 
Obóz treningowy dla członków  Stowarzyszenia – Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce 
Krajeńskie 

670,00 

42 
Zakup materiałów i usługi stolarskie w DPS – Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” w Rokitnie 

3 199,00 
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43 
Organizacja wyjazdu integracyjnego do Kowar – Stowarzyszenie Miłośników 
Droszkowa 

799,00 

44 
Aktywizacja mieszkańców wsi Letnica poprzez integrację – Stowarzyszenie Wspólna 
Letnica 

1 046,00 

45 Obóz sportowy w Lubniewicach –Fundacja Współpraca w Zielonej Górze 265,00 

46 
Wczasy nad morzem dla członków – Polski Związek Niewidomych Koło w Zielonej 
Górze 

1 263,00 

47 
Rozwój Stowarzyszenia poprzez  doposażenie – Stowarzyszenie FIBER                                  
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

5 034,00 

48 
Opłata za księgowego – Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym”                  
w Międzyrzeczu 

300,00 

49 
Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastepczej – Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze 

2 678,00 

50 
Utrzymanie bieżące kotów – Fundacja na Rzecz Felinoterapii Filemon w Gorzowie 
Wlkp. 

2 374,00 

51 
Dofinansowanie turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie 
Miłośników Nietkowic 

3 952,00 

52 Zakup mebli ogrodowych dla seniorów Stowarzyszenie „Alter –ego” w Świebodzinie 2 326,00 

53 
Uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych 28 luetgo 1944 r przez 
ukraińskich nacjonalistów – Stowarzyszenie Huta Pieniacka we Wschowie 

728,00 

54 
Związani Kolorem, Ziemia wschowska dla małych i dużych – Stowarzyszenie CZAS 
ART. we Wschowie 

8 560,00 

55 Taniec jako aktywna forma ….. – Stowarzyszenie „NEW DANCE” w Przytocznej 15 845,00 

56 Taniej moja pasja i życie – Stowarzyszenie „DANCE FAMILY” w Skwierzynie 973,00 

57 
Wsparcie pracowni umiejętności…. – Lubskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością „Ty i My” w Lubsku 

443,00 

58 
Konkurs plastyczny „Tradycyjne ozdoby wielkanocne” – Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” w Łysinach 

314,00 

59 Remont Sali – Stowarzyszeni im. Siostry M. Iwony Król we Wschowie 4 326,00 

60 
AjDu Academy KREATYWNA ORACOWNIA JĘZYKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 
Fundacja NIDUM w Lemierzycach 

2 662,00 

61 
Integracja i wsparcie osób z niepełnosprawnoscią – Fundacja Joanny Brodzik 
Opiekun Serca w Zielonej Górze 

2 354,00 

62 
Nagrody za działalność na rzcz społeczn ości lokalnej – Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Jasienia „Jasieniaki” w Jasieniu 

510,00 

63 
Promocja oddawania narządów do transplantacji – Stowarzyszenie Rafała 
Jaszczyńskiego w Zielonej Górze 

7 800,00 

64 
 Zajęcia edukacyjne dla dzieci z edukacji domowej – Fundacja MindfuINVC w Zielonej 
Górze 

1 263,00 

65 
Andrzejki – święto magii i wróżb – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie 

2 169,00 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym w Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów finansowana z 

1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 114 524,98  zł   281 379,65    zł 
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a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  2 11 1050,98  zł 281 379 ,65   zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego                  0,00   zł 00 ,00    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00    zł      

d) koszty finansowe 0,00   zł      

e) koszty administracyjne  3 474,00   zł 0,00     zł 

f) pozostałe koszty ogółem  0 ,00  zł  0,00  zł 

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

0,00zł                         0,00  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 - 45 881,63     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

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

 

…………………….zł

 

X  

 

X  

 

 
-> 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. 

 
 

X NIE  

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) 
 

  

 

 

XX  

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

z podatku dochodowego od osób prawnych

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   

X NIE  korzystała  
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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) 

                                                                                     7       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) 

 
4,25 etatów 

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) 

   
38  osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
X TAK  

 

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

                      NIE DOTYCZY                      osób 
fizycznych 

          278                                 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 TAK  

 
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) 

                                                      Nie było osób 

w 
tym: 

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

Nie było osób 

b) inne osoby Nie było 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) 

9 osób 

w 
tym: 
 

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

8 osób 

b) inne osoby 1 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) 

2 osób 

w 
tym: 
 

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

2 osób 

b) inne osoby Nie było osób 

nie   

nie   
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
        665 245,11    zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 231 022,64    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze  231 022,00    zł 

– nagrody 0,00    zł 

– premie 0,00    zł 

– inne świadczenia  0 ,00    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych  434 222,47    zł 

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

 665 245,11    zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0  ,00    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego  665 245,11    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) 

 0 ,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)   

 1 231 ,93    zł 

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

  0,00   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 

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 
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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 

5 986 ,49 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) 

   Nie ma 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

X NIE 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00     ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY 

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 NIE DOTYCZY   ,     zł 

2    ,     zł 

3    ,     zł 

4    ,     zł 

5    ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 

X  
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 NIE DOTYCZY   ,    zł 

2    ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

5    ,    zł 

X  nie   

 nie   

NIE   
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Podpisy członków Zarządu 

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

 

2. Jerzy Teichert                   ……………………………………… 

 

3. Teresa Sekuła                   ……………………………………… 

 

4. Wojciech Brodziński        ……………………………………... 

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 NIE 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 NIE DOTYCZY  ,    zł 

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 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 NIE BYŁO  

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 NIE 

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

Nie ma 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji  

 
 

Romuald Malinowski 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


