
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2021-06-30

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

2014-04-28

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

Wice prezes zarządu d.s. 
organizacyjnych

TAK

Waldemar Przemysław 
Wybudowski

Sekretarz zarządu TAK

Arnold Ryszard Piotrowski Skarbnik Zarządu TAK

Ryszard Bibik Członek zarządu TAK

Daniel Krzysztof Podhajecki Członek zarządu TAK

Piotr Paweł Gorczyca Członek zarządu TAK

Daniel Ignatowicz 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 sprawozdawczym

Sprawozdanie z realizacji planu działań – organizowanych imprez przez 
ZTWL w współpracy z klubami tenisowymi Województwa Lubuskiego za rok 2021 

1. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie  kategoria " Młodzik"
   13-15.06.2020r.
   zrealizował Klub Tenisowy Żary przy współpracy z  ZTWL
   ( P. Gorczyca) klubowe korty tenisowe Żary. ( z własnych środków)

2. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie  kategoria " Skrzaty
  "20-21.06.2020r. W zawodach uczestniczyło ok. kilkadziesiąt osób.
   Zrealizował  UKS II przy współpracy z  ZTWL ( R. Skrzypczyńska) 
   korty tenisowe  Nafty MOSiR Zielona Góra. ( częściowa dotacja z
   projektu ZTWL z U. Miasta Zielona Góra poz. 6. Młodzieżowe 
   Mistrzostwa  Zielonej Góry)

 3 .Amatorskie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie
     „ Lubuszanie do tenisa 2020” rozegrany w 2 cyklach w Żarach i 
     Zielonej Górze. Uczestniczyło w nim ok 70-80 osób. Rozgrywki były 
     prowadzone w kilku kategoriach wiekowych ( do 40 lat , 50  i wyżej
     oraz open)
     W Żarach 27-28.06.2020 r. przeprowadzone przez Klub Tenisowy 
     Żary z projektu ZTWL
     odpowiedzialny ( P. Gorczyca),klubowe korty tenisowe Żary. 
     Finansowany z dotacji Zarządu Województwa
     Lubuskiego 1/2 z   8 tys. zł. Udział własny ZTWL 300,- zł.

4. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie "Młodzi lubuscy
    tenisiści 2020" 4.07.2020 r. Rozgrywki prowadzone w kilku
     kategoriach wiekowych ( do 8 lat , 9  ,10 , 13 ) . Łącznie
     uczestniczyło ok. 30 osób.
     Mistrzostwa zostały zrealizowane przez klub  GKT Nafta z projektu
      ZTWL  . Za organizacje była odpowiedzialna ( Katarzyna  Osińska )
      Zawody rozegrano na kortach tenisowych 
      Nafty MOSiR Zielona Góra ( współfinansowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w wysokości  1500,- zł   
środki własne  ZTWL 100,- zł. )

5 . Amatorskie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie  
    „ Lubuszanie do tenisa 2020”    – finał wojewódzki 11-12.07.2020 r.
       jako kontynuacja   zawodów w Żarach zorganizowane poprzez  
     Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM  z
     projektu ZTWL ( A. Matelski) na  kortach centralnych  i bocznych
     MOSiR  Zielona Góra . Finansowany z dotacji Zarządu Województwa
     Lubuskiego 1/2 z   8 tys. zł. Udział własny ZTWL 300,- zł.

6. Młodzieżowe Mistrzostwa Zielonej Góry open 29-30.08.2020r.
    Zostały zrealizowane przez  UKS II z projektu ZTWL
    ( R. Skrzypczyńska)na  kortach  tenisowych  Nafty MOSiR Zielona
    Góra. W  zawodach udział wzięło ok 60 osób . Rozgrywki były
    prowadzone w kilku kategoriach wiekowych  (do 8-9 lat, 10 , 13, 14) 
    Mistrzostwa finansowane przez  Urząd Miasta Zielona Góra 5620,- zł.

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

    Część w/w środków zasiliła Mistrzostwa Województwa Skrzatów.
 7. Amatorskie Mistrzostwa Zielonej Góry w formule open rozegrana dnia
     26.09.2020 r. na kortach tenisowych MOSiR Zielona Góra. 
     Mistrzostwa z projektu ZTWL zorganizował  Klub Sportowy TOP 
     TENNIS TEAM ( odpowiedzialny  Alan Matelski). Uczestniczyło ok. 33
     zawodników z zielonogórskich klubów tenisowych. Mistrzostwa  
     częściowo  finansowane przez  Urząd Miasta Zielona Góra- 1 tys. zł.

  8.. „Letni Młodzieżowy Festyn Tenisowy z okazji 30 lecia samorządu
      terytorialnego z ekologią na TY” przeprowadzono z projektu ZTWL  
    18.07.2020  r. na  terenie kortów tenisowych  Przytok Tennis Klub . Realizatorem
     był Przytok  Tennis Klub  (Daniel Ignatowicz) .  Festyn miał charakter dużej 
     imprezy plenerowej z przygotowanymi wieloma atrakcjami dla dzieci , konkursami
     o raz mini zawodami dla najmłodszych . W imprezie uczestniczyło ok. 150 -180
     osób. Projekt  współfinansowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w 
     kwocie 5 tys. zł. 
  9. Polsko - Niemiecki  Amatorski Turniej Tenisowy seniorów 50 + Zielona Góra
      Winobranie  2020 przeprowadzony z projektu ZTWL w dniach 12-13.09.2020 r.
      W zawodach uczestniczyło ok. 60 osób. W tym zawodników z terenu
      Brandenburgii ok 12-14 osób. Turniej rozgrywany w kategorii  kobiet 50 + ,
      mężczyzn plus 50  , 60, 70. Głównym realizatorem był ZTWL przy wsparciu 
       aktywu lubuskich klubów tenisowych. Turniej dofinansowany przez Urząd
        Miasta Zielona Góra w wysokości 5 tys. zł. oraz Port Lotniczy Zielona Góra -
        Babimost , który był również fundatorem nagród ( bilety lotnicze).

    10. Narodowy Dzień Tenisa  festyn o charakterze regionalnym finansowany przez
       PZT przeprowadzony – 5 wrzesień 2020 r. na terenie  Zielonej Góry ( korty   
       MOSiR ) Również organizatorem był PZT z Klubem Tenisowym UKS II , Nafta
        oraz   Żary. Była to duża impreza sportowo rekreacyjna dla kilkuset osób.
        W trakcie były  prowadzone zawody – eliminacje do  tzw. Talentiady .

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

600

15
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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) 72 026,31 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65 263,40 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) 6 762,91 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

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

20 000,00 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 
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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 31 623,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 23 862,07 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)

56 309,46 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,09 zł

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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 56 309,55 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 15 716,76 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 - 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

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

15 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)

5 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Fabich
Arnold Piotrowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-30

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