
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica URSZULI Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-147 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 0683248456

Nr faksu 0683248457 E-mail biuro@lfs.zgora.pl Strona www www.lfs.zgora.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97124266500000 6. Numer KRS 0000079458

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bogusław Wontor Prezes TAK

Rzeźniewski Marian Wiceprezes TAK

Woźniak Stanisław Wiceprezes TAK

Bartkowiak Józef Sekretarz TAK

Madej Ireneusz Członek TAK

Cieślak Marek członek TAK

Sułkowski Bogusław Członek TAK

Chiliński Edward Członek TAK

Fiedorowicz Czesław Członek TAK

Głażewska  Krystyna Członek TAK

Graliński Jan Członek TAK

Grzybowski  Tomasz Członek TAK

Jankowski Jerzy Członek TAK

Kiecana Jacek Członek TAK

Kilczewski Jerzy Członek TAK

Kucharski Tomasz Członek TAK

Kulczycki Ryszard Członek TAK

Kurowski Lech Członek TAK

Łazicki Edwin Czlonek TAK

Milanowski Kazimierz Członek TAK

Pańtak Kazimierz Członek TAK

Tatarczuk Józef Członek TAK

Tomasik Tadeusz Czlonek TAK

Tyszkiewicz Wadim Czlonek TAK

Zachara Marek Członek TAK

Rakowski Roman Członek TAK

Pierożek Zbigniew Członek TAK

Szczesny Andrzej Członek 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

Basta Piotr Członek TAK

Hansz Wacław Przewodniczący TAK

Chustecki Ryszard Członek TAK

Nowak Andrzej Członek TAK

Protasewicz Czesław Sekretarz TAK
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Celem Federacji jest:

1. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, w 
upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
2. Podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia.
4. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego.
5. Współpraca z zagranicznymi  i międzynarodowymi organizacjami 
kultury fizycznej i rekreacji.
6. Koordynowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży.
7. Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i 
wydarzeń.
8. Konsolidacja, wspieranie i reprezentowanie środowisk działających na 
rzecz  kultury   
     fizycznej, rekreacji i zdrowia a szczególnie okręgowych związków 
sportowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi 
mającymi wpływ na stan legislacji w zakresie kultury fizycznej.
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, 
terytorialnej oraz organizacjami i instytucjami zainteresowanymi  sportem 
rekreacją ruchową i profilaktyką zdrowotną.
3. Wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania 
aktywnego wypoczynku.
4. Organizowanie szkoleń oraz poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla 
osób fizycznych i prawnych.
5. Współdziałanie  w realizacji i tworzeniu programów upowszechniania  
kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.
6. Współdziałanie za środkami masowego przekazu.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie i popieranie prac 
naukowo
- badawczych z zakresu kultury fizycznej.
8. Promocję i wspieranie działalności klubów sportowych.
9. Organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów 
Federacji.
10. Krzewienie idei olimpijskiej.
11. Popularyzację osiągnięć i dokonań znanych sportowców. 
12. Realizowanie zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji i 
profilaktyki zdrowotnej.
13.  Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych. 
14. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z prawem w ramach 
statutowej działalności,  jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury 
fizycznej.
15. Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako dodatkowej w 
stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochód w całości 
przeznacza się na cele statutowe Federacji.
16. Szkolenie oraz  doszkalanie kadr  trenersko- instruktorskich.
17. Współpracę z Polskim Związkami Sportowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Lubuska Federacja Sportu zrealizowała programy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Marszałkowskiego:

1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika, a w ramach tego organizacja Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików odbywających się na terenie województwa lubuskiego. W ramach szkolenia 
kadry wojewódzkiej finansowane były koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem 
zawodników podczas wyjazdów szkoleniowych. Dodatkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
pokrywane były koszty transportu na wyjazdy szkoleniowe. W ramach organizacji Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików pokrywane były koszty związane z organizacją imprezy, tj. ryczałty sędziowskie, 
wyżywienie i zakwaterowanie sędziów zamiejscowych, koszty obsługujących zadanie (obsługa 
techniczna, przygotowanie tras, obsługa sekretariatu), zakup medali oraz dyplomów. 

2. Zadanie TRENER – dofinansowanie płac dla trenerów  za osiągnięte punkty we współzawodnictwie 
sportowym. Jest to dodatek do wynagrodzeń trenerów za pracę w roku poprzedzającym rozliczenie. 

3. Program Umiem Pływać – nauki pływania dla uczniów klas III. Uczestnicy programu – dzieci z klas III 
szkół podstawowych odbywały kurs nauki pływania w wymiarze 20 godzin. Zajęcia prowadzone były 
przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. 

4. Program Multisport – zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół 
podstawowych. W ramach tego programu dzieci z klas IV-VI uczestniczyły trzy razy w tygodniu w 
zajęciach pozalekcyjnych na terenie swojej szkoły. Podczas zajęć realizowane były elementy lekkiej 
atletyki, akrobatyki oraz gier zespołowych. Zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowaną kadrę 
instruktorską. W programie uczestniczyły 34 grupy.

Programy realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

5. Projekt Lubuska Akademia Masażu i Fizjoterapii – szkolenia dla fizjoterapeutów podnoszące ich 
kwalifikacje zawodowe. Przedsięwzięcie zrealizowało kursy z zakresu masażu i fizjoterapii w celu 
podniesienia kwalifikacji zawodowych lubuskich specjalistów. W ramach specjalistycznych kursów 
zrealizowano takie tematy jak: masaż tensegracyjny, kinesiotaping, spiralną stabilizację mięśni oraz 
jumeiho. Uczestnicy kursów zdobyli umiejętności i kwalifikacje zawodowe z zakresu specjalistycznych 
metod fizjoterapii i masażu, co przyczyniło się do profesjonalizacji usług rehabilitacyjnych świadczonych 
na terenie województwa lubuskiego. Zadaniem projektu Lubuska Akademia Rehabilitacji i Masażu 
Leczniczego było  wykształcenie kompetentnej kadry, która będzie mogła wykonywać specjalistyczne 
zabiegi fizjoterapeutyczne oraz masaż medyczny w szerszym niż dotąd zakresie.  Uczestnikami kursów 
byli specjaliści zatrudnieni w placówkach świadczących usługi w tym zakresie.

6. Projekt Lubuska Akademia Rehabilitacji i Masażu Leczniczego - szkolenia dla fizjoterapeutów 
podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Przedsięwzięcie zrealizowało kursy z zakresu rehabilitacji i 
masażu leczniczego, a jego celem było podniesienie kwalifikacji lubuskich specjalistów w tej dziedzinie 
poprzez naukę stosowania nowatorskich form fizjoterapii oraz masażu. W ramach specjalistycznych 
kursów zrealizowano cztery bloki zajęć, podczas których uczestnicy poszerzyli swoje umiejętności o 
takie techniki jak: drenaż limfatyczny, masaż tensegracyjny, podstawy badania radiologicznego oraz 
funkcjonalną terapię manualną. Seria kursów została rozszerzona o dodatkowe zajęcia z zakresu 
strukturalno – stabilizacyjnej terapii manualnej. Uczestnicy kursów zdobyli umiejętności i kwalifikacje 
zawodowe z zakresu specjalistycznych metod fizjoterapii i masażu, co przyczyniło się do 
profesjonalizacji usług rehabilitacyjnych świadczonych na terenie województwa lubuskiego. Zadaniem 
projektu Lubuska Akademia Rehabilitacji i Masażu Leczniczego było wykształcenie kompetentnej kadry, 
która będzie mogła wykonywać specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne oraz masaż medyczny w 
szerszym niż dotąd zakresie. Podniesienie kwalifikacji lubuskich specjalistów sprostało zapotrzebowaniu 
ze strony pacjentów. Uczestnikami kursów byli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw będący 
magistrami fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, osoby z tytułem licencjata fizjoterapii, technicy 
fizjoterapii lub masażu zamieszkali na terenie województwa lubuskiego.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2668

56

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Lubuska Federacja 
Sportu realizuje 
programy ze środków 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz Urzędu 
Marszałkowskiego:
1.  Szkolenie kadry 
wojewódzkiej młodzika, 
a w ramach tego 
organizacja 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików 
odbywających się na 
terenie województwa 
lubuskiego;

2.            Zadanie 
TRENER – 
dofinansowanie płac 
dla trenerów  za 
osiągnięte punkty we 
współzawodnictwie 
sportowym;

3. Program Umiem 
Pływać – nauki 
pływania dla uczniów 
klas III;

4.            Program 
Multisport – zajęcia 
pozalekcyjne z 
wychowania fizycznego 
w klasach IV-VI szkół 
podstawowych;

85.51.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,200,027.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,148,946.82 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 51,080.96 zł

596,453.66 zł

0.00 zł

520,070.92 zł

802,461.53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,600.00 zł

3,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 96,583.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,918,986.11 zł

Druk: MPiPS 7

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


2.4. Z innych źródeł 180,858.47 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 -75,664.06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 19,086.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 125,548.97 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,224,960.96 zł 125,548.97 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

2,224,610.88 zł 125,548.97 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

350.08 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Promocja i wspieranie klubów sportowych, popularyzacja osiągnięć sportowców 6,499.00 zł

2 Rozwój kultury fizycznej upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowowtnej 119,049.97 zł

1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 119,294.73 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia 6,254.24 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

5.0 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 1 miejsca po przecinku)

3.9 etatów

270.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 796,539.10 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

118,160.53 zł

109,424.34 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 8,736.19 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 678,378.57 zł

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

796,539.10 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 796,539.10 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

1.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób
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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)

2,691.67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

11,034.66 zł

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

2,600.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

4,800.02 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Program - Multisport zwiększanie uczestnictwa 
polskiego społeczeństwa w 
sporcie oraz zachęcanie do 
aktywności fizycznej jak 
największej liczby obywateli, 
akcentując w szczególności 
udział dzieci i młodzieży

Urząd Marszałkowski 146,875.43 zł

2 Program Umiem pływać nabycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności 
pływania,

Urząd Marszałkowski 196,195.49 zł

3 Szkolenie Kadry 
Wojewódzkiej Młodzika

zapewnienie młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
optymalnych warunków 
szkolenia i możliwości 
podnoszenia poziomu 
sportowego oraz 
przygotowania zawodników do 
współzawodnictwa sportowego

Urząd Marszałkowski 177,000.00 zł

4 Lubuska Akademia Masażu i 
Fizjoterapii

podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych z zakresu 
fizjoterapii

Urząd Marszałkowski 26,223.00 zł

5 Lubuska Akademia 
Rehabilitacji i Masażu 
Leczniczego

podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych z zakresu 
fizjoterapii

Urząd Marszałkowski 63,245.04 zł

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

1 Program - Multisport zwiększanie uczestnictwa 
polskiego społeczeństwa w 
sporcie oraz zachęcanie do 
aktywności fizycznej jak 
największej liczby obywateli, 
akcentując w szczególności 
udział dzieci i młodzieży

Ministerstwo Sportu 146,848.59 zł

2 Program Umiem pływać nabycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności 
pływania,

Ministerstwo Sportu 196,193.94 zł

3 Szkolenie Kadry 
Wojewódzkiej Młodzika

zapewnienie młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
optymalnych warunków 
szkolenia i możliwości 
podnoszenia poziomu 
sportowego oraz 
przygotowania zawodników do 
współzawodnictwa sportowego

Ministerstwo Sportu 459,419.00 zł

4 Lubuska Akademia Masażu i 
Fizjoterapii

podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych z zakresu 
fizjoterapii

Ministerstwo Finansów 148,597.05 zł

5 Lubuska Akademia 
Rehabilitacji i Masażu 
Leczniczego

podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych z zakresu 
fizjoterapii

Ministerstwo Finansów 358,388.57 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bogusław Sułkowski/Członek 
Zarządu LFS/09-04-2015

Marian Rzeźniewski/Wiceprezes 
LFS/ 09-04-2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Zielona Góra 1

2 ZUS Zielona Góra 1

3 Urząd Marszałkowski Gorzów Wielkopolski 1
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