
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica DĄBROWSKIEGO Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 95-735-75-25

Nr faksu 95-735-10-80 E-mail ozpngorzow@wp.pl Strona www www.gozpn.net.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-26

2004-10-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00103229000000 6. Numer KRS 0000127804

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

Zdzisław Czyrka Prezes TAK

Alfred Nowosadzki wiceprezes TAK

Zenon Chmielewski wiceprezes TAK

Krzysztof Gołębiowski sekretarz TAK

Leszek Janowiak członek TAK

Jarosław Gołębiowski członek TAK

Wiesław Kaczmarek członek TAK

Janusz Kałuziński członek TAK

Zenon Burzawa członek TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiesław Koronowicz przewodniczący TAK

Zbigniew Gwoździewski wiceprzewodniczący TAK

Jolanta Kruszyna sekretarz TAK

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest:
1. Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu w szczególności piłki 
nożnej w województwie lubuskim, powiatach: Miasto Gorzów Wlkp., 
gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, 
międzyrzeckim.
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i 
profesjonalnego, piłki nożnej dziecięcej, młodzieżowej, kobiet, piłki 
pięcioosobowej oraz piłki halowej.
3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich 
członków.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Okręgowy Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i 
innych osób prawnych działających w przewidzianych prawem formach 
organizacyjnych.
2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w Okręgu, w tym 
także wśród dzieci, młodzieży, kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz 
piłki halowej.
3. Organizowania turniejów piłkarskich dzieci i młodzieży
4. Współpraca oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z Lubuskim 
Związkiem Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi, realizującymi 
zadania na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w tym wśród osób 
niepełnosprawnych.
5. Opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, 
instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy oraz weryfikację metod 
szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się 
problematyką piłki nożnej zgodnie z uchwałami Okręgowego ZPN, LZPN i 
PZPN.
6. Wydawanie regulaminów wewnątrzzwiązkowych zatwierdzonych przez 
Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich 
członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej kluby, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów i działaczy niniejszego statutu, regulaminów, uchwał 
i innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w 
Okręgowym Związku Piłki Nożnej.
8. Ochrona prawna interesów członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
9. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie 
sportu piłki nożnej.
10. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminów na członków 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej zawodników, trenerów, instruktorów, 
sędziów oraz działaczy dopuszczających się naruszenia zasad i przepisów 
obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
11. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów 
archiwalnych dotyczących działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
12. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej.
13. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z 
uprawianiem sportu piłki nożnej.
14. Wydawanie wytycznych, przepisów i uchwał dotyczących zapewnienia 
porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach 
sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Okręgu.
15. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków 
finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym również 
przeznaczenie tych środków na pomoc finansową lub rzeczową swoim 
członkom. Wpłaty dokonane przez członków klubów na rzecz organizacji 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

pożytku publicznego mogą być przeznaczone na finansowanie działalności 
klubów.
16. Realizowanie projektów finansowych ze środków unijnych, 
ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych i miejsko-gminnych.
17. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sympozjów i 
konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym.
18. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla 
sportu piłki nożnej w Okręgu.
19. Zgłaszanie kandydatów do prac w organach Lubuskiego Związku Piłki 
Nożnej.
20. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla 
władz wojewódzkich i organów samorządowych dotyczących rozbudowy 
obiektów, urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej.
21. Przeprowadzanie kursów szkoleniowych sędziów i obserwatorów na 
szczeblu klasy Okręgowej i niższych klas rozgrywkowych.
22. Organizowanie kursów, szkoleń oraz kursokonferencji.
23. W zakresie swoich celów Okręgowy ZPN może reprezentować interesy 
zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
24. Popularyzacja sportu piłki nożnej przez:
a. Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego 
ZPN oraz osób trzecich – proporczyków, koszulek, gadżetów, upominków, 
itp.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim podejmuje wiele różnorodnych działań służących pozyskiwaniu 
środków finansowych na realizacje swoich celów statutowych. W roku 2020 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie 
Wielkopolskim organizował turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży - halowe oraz na boiskach z murawą trawiastą i sztuczną. 
Związek organizował szkolenia dla działaczy piłkarskich, podnosząc ich kwalifikacje oraz dzięki którym mogą spełniać wymagania 
regulaminowe. Związek zajmował się przekazywaniem środków z 1% na kluby piłkarskie, zgodnie ze wskazaniami podatników w 
rozliczeniach podatkowych.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. ściśle współpracuje z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej w Zielonej Górze mając 
na celu promocję i rozwój Piłki nożnej. Członkowie Okręgowego ZPN są również członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, 
pracują w tamtejszych Wydziałach i Komisjach.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim  posiada swoją stronę internetową, która jest źródłem pozyskiwania 
informacji dla członków OZPN. Związek odznacza wyróżnieniami zasłużonych działaczy społecznych, którzy działają na rzecz 
popularyzacji piłki nożnej. Związek służy pomocą prawną swoim członkom, pomaga w interpretacji przepisów piłkarskich, 
wydaje opinie dotyczące rozbudowy, przebudowy obiektów sportowych. Związek zgłasza kandydatów do prac w organach 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze. Związek podejmuje działania na rzecz organizacji imprez międzynarodowych 
w kategoriach wiekowych dziecięcych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Osoby prawne

0

46

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1. Zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej, 
sportowych spółek akcyjnych i innych osób 
prawnych działających w przewidzianych 
prawem formach organizacyjnych.
2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki 
nożnej w Okręgu, w tym także wśród dzieci, 
młodzieży, kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej 
oraz piłki halowej.
3. Kierowanie i koordynowanie całokształtu 
działań związanych z uprawianiem i promocją 
piłki nożnej w powiatach: Miasto Gorzów, 
gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, 
sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim.
4. Organizowania turniejów w różnych 
kategoriach wiekowych, w tym dzieci i 
młodzieży.
5. Współpraca oraz utrzymywanie bezpośrednich 
kontaktów z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej i 
innymi organizacjami sportowymi, realizującymi 
zadania na rzecz rozwoju i

93.19.z 20 000,00 zł

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
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203 164,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 84 904,44 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 338 980,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 203 164,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 308,87 zł

e) pozostałe przychody 133 507,37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22 615,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

62 904,44 zł

0,00 zł

22 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 28 296,80 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 203 164,10 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 301 494,40 zł 203 164,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

119 596,53 zł 119 596,53 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

198,23 zł

0,00 zł

181 699,64 zł 83 567,57 zł

1 przekazywanie kwot na konkretny cel wskazany przez podatnika oraz działalność statutowa 203 164,10 zł

1 LZS Bobrówko 113 523,03 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

2 450,00 zł

20 165,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 83 567,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

0 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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.
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17 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

46 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)

0 osób
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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-02 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 15 413,00 zł

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

15 413,00 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)  

0,00 zł

0 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) 

3.3. 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 413,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 15 413,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

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)

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)

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) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 39 Halowy Turniej Juniorów 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Rozegranie turnieju na wysokim 
poziomie sportowym, 
popularyzacja piłki nożnej, 
promocja miasta Gorzowa

Miasto Gorzów 3 000,00 zł

2 Mini Mistrzostwa Europy w 
piłce nożnej

rozegranie turnieju 
międzynarodowego, wymiana 
doświadczeń trenerskich, 
aktywny sportowy weekend

Miasto Gorzów Wlkp. 19 000,00 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

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

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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 

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

Zdzisław Czyrka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-02
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