
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina ZIELONA GÓRA

Powiat ZIELONA GÓRA

Ulica UL. KOŻUCHOWSKA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-364 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 607282396

Nr faksu E-mail pfabich@wp.pl Strona www www.ztwl.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-06-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08120588000000 6. Numer KRS 0000507770

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

Piotr Fabich Prezes zarządu TAK

Dariusz Michał Krzeptowski Wice prezes zarządu d.s. 
sportowych

TAK

Renata Barbara 
Skrzypczyńska

Wiceprezes zarządu d.s. 
organizacyjnych

TAK

Waldemar Przemysław 
Wybudowski

Sekretarz zarzadu TAK

Arnold Ryszard Piotrowski Skarbnik zarządu TAK

Ryszard Bibik Członek Zarządu TAK

Daniel Krzysztof Podhajecji Członek Zarządu TAK

Piotr Paweł Gorczyca Członek zarządu TAK

ZWIĄZEK TENISA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
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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

Edward Lisicki Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Adam Hejduk Zastępca 
przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Bartosz Marcin Filipowski Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Zadania zrealizowane przez ZTWL w roku 2018 :
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze ZTWL w dniu 3.03.2018 r.
Zarząd dopilnował realizacji wszystkich postanowień Walnego Zgromadzenia
( złożenia sprawozdań do Urzędu Skarbowego , zgłoszenia zmian w KRS – zmian statutowych , zmian składu 
zarządu ), do ministerstwa zostało złożone sprawozdanie ZTWL jako organizacja „opp”
2. Członkowie ZTWL zostali poinformowani o możliwości zbierania tzw. 1 % 
na potrzeby działalności swoich organizacji poprzez Związek .
Szczególnie wyróżnił się tutaj Górzycki Klub Tenisowy który zebrał ok. 6 tys. zł.  oraz   Stowarzyszenie Sportowe 
Przytok ok. 400,- zł.  W sezonie zimowym zorganizowano Halowe Mistrzostwa  Województwa w tenisie – kategoria  
skrzata oraz młodzika.
3. W trakcie całego roku funkcjonował tzw . system  „ Tenis 10” , który w znaczący sposób wsparł kluby tenisowe 
prowadzące tą formę aktywności.
4. Dużym wsparciem dla działalności klubowej szczególnie w okolicy Zielonej Góry była możliwość nieodpłatnego  
korzystania z krytej hali tenisowej  MOSiR Zielona Góra w okresie zimowym. Hala tenisowa była udostępniana 
nieodpłatnie  tylko dla szkolenia dzieci i młodzieży oraz zawodników zielonogórskich klubów tenisowych. Pozostałe 
organizacje mogły korzystać z tzw. warunków preferencyjnych. Kluby stowarzyszone w Związku z terenu mogły 
korzystać z hali nieodpłatnie w soboty i niedziele.
5. W miesiącu czerwcu Związek zorganizował „ Niepodległościowy turniej dla seniorów o puchar Marszałka 
Województwa Lubuskiego okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości . Turniej sfinansowany 
głównie z środków Urzędu Marszałkowskiego ,wygranego  projektu  w ramach konkursu ofert na zadania 
okolicznościowe jak w tytule projektu. Wysokość otrzymanej dotacji -  6000,- zł. Udział Związku jako wkład własny -  
1380 zł . 
6. W sezonie letnim zorganizowano Mistrzostwa Województwa w tenisie – kategoria skrzat młodszy oraz młodzika.
7. Związek w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Urząd Miasta Zielona Góra zabezpieczył wsparcie dla 
najlepszych zielonogórskich tenisistów w wysokości 5000,- zł. Wsparcie otrzymali : Martyna Kubka, Filip Bojko , 
Jakub Kawałkowski.
8. W okresie wiosennym kwiecień / maj zorganizowano ogólnopolski cykl turniejów kobiet i mężczyzn  Grand Prix    
Ziemi Lubuskiej „LOTTO TOUR”.
Turniej przeprowadzono na terenie kortów  w  Zielonej Górze  - Klubu Royal  , w Przytoku  - Stowarzyszenia 
Sportowego Przytok oraz w Klubie Tenisowym w  Żarach. Turniej był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego w ramach złożonego projektu w trybie uproszczonym. Wartość wsparcia 4000,- zł. udział 
własny 300,- zł.

9. W okresie wczesno jesiennym ( 9.09.2018 r.)  Związek zorganizował wyjazd grupy młodzieży wraz z opiekunami 
na  „ Narodowy Dzień Tenisa na Stadionie Narodowym w Warszawie „ . Urząd Miasta na wniosek Związku wsparł 
wyjazd w wysokości 3000,- zł. ( wynajem autobusu) , pozostałe zabezpieczył Związek.
10. W dniu 23.09.2019 r. Związek  przy współudziale jako partnera Górniczego Klubu Tenisowego  „ Nafta” 
zorganizował  „Rodzinny piknik z tenisem na ty”.
Przy organizacji pikniku zaangażowały się również klub: UKS 2  , Stowarzyszenie Sportowe Przytok , 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego . Piknik wsparł finansowo ( 10000,- zł. ) w ramach promocji 
Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Piknik zorganizowano na Placu Bohaterów w Zielonej Górze , gdzie rozwinięto 6 dywanowych boisk tenisowych na  
których był rozgrywany mini turniej oraz prowadzono zajęcia pokazowe dla dzieci i młodzieży. 
11. Pod koniec roku Związek opracował harmonogram korzystania przez zielonogórskie kluby z krytej hali tenisowej 
MOSiR Zielona Góra .

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Przedmiotem działalności Związku Tenisa Województwa 
lubuskiego jest miedzy innymi: 
krzewienie i rozwój tenisa wśród dzieci i młodzieży , 
osób dorosłych , organizowanie współzawodnictwa 
sportowego ,upowszechnianie , kształtowanie  
popularyzowanie i podejmowanie działań na rzecz 
promocji i rozwoju tenisa ziemnego wśród członków 
Związku i ogółu społeczności, wsparcie najzdolniejszych 
tenisistów , reprezentowanie sportu tenisowego o 
znaczeniu ogólno wojewódzkim oraz wspieranie 
działalności członków Związku. Środki z 1 % były 
wydatkowane na powyższe cele.

6 400,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

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

Osoby prawne

300

13
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 43 793,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43 793,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 626,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 622,57 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

34 946,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 946,23 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 847,12 zł
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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.

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. 0,5 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

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

26 847,12 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

Druk: NIW-CRSO 5



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 960,40 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 960,40 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

165,02 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

400,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Fabich ,Dariusz 
Krzeptowski,Renata 

Skrzypczyńska ,Arnold piotrowski
Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-25
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