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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica BOHATERÓW 
WESTERPLATTE

Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-034 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail lubuska@zhp.pl Strona www www.lubuska.zhp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-06-20

2007-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08018775000000 6. Numer KRS 0000282625

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

Bartłomiej Walkowski komendant chorągwi TAK

Grzegorz Bazydło skarbnik chorągwi TAK

Bogumiła Jastrzębska zastępczyni komendanta 
chorągwi

TAK

Edyta Walent członkini komendy 
chorągwi

TAK

Agnieszka Maik członkini komendy 
chorągwi

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszech-stronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, 
zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w 
Prawie Harcerskim. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, 
wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości 
chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do 
osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, 
przy po-szanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od 
wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego 
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną 
przyrodą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

ZHP realizuje swoje cele poprzez:
- zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych,
- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz 
oświatowej wśród dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody 
wychowawczej,
- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,
- współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół 
harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
- działania odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z 
założeniami zrównoważonego rozwoju,
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzi-nom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie 
działalności w za-kresie wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prowadzenie działalności charytatywnej,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisława Niemira przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Zbigniew Michalak zastępca 
przewodniczącej komisji 
rewizyjnej

TAK

Adam Michalak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Maria Jaworska sekretarz komisji 
rewizyjnej

TAK

Zbigniew Tatarzyński członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności 
dotyczącą rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych,
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- kształtowanie więzi międzypokoleniowych w konsekwencji działalności 
na rzecz osób starszych, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
- działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
- ratownictwo i ochronę ludności oraz wspieranie państwowych systemów 
ratowniczych,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
- upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
- promocję i organizację wolontariatu,
- pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
- działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność wydawniczą, radiową i informacyjną,
- działalność naukowo – badawczą, prowadzoną w szczególności w 
utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
- tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo – 
wychowawczych oraz opiekuńczo – wychowawczych,
- dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa, ich ochronę oraz 
udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
- zakładanie i prowadzenie szkół i placówek,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 
kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 
wolnego,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
nadzwyczajnych,
- prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa, w tym w zakresie 
promowania wychowania żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych,
- działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie 
harcerskie komendy oraz oraz organizacje pozarządowe

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP oraz jej 11 jednostek terytorialnych - hufców ZHP, działających na terenie województwa 
lubuskiego oraz wielkopolskiego, realizowała zadania w sferze zadań pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takich jak:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138), 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez:
- budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców,
- wzmacnianie działalności programowej i metodycznej, 
- kształcenie kadry instruktorskiej,
- pracę z instruktorami, zwłaszcza z instruktorami komend hufców,
- koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
- współpracę z władzami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 
- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na wsparcie działań hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu 
chorągwi.

Chorągiew koordynuje, wspiera i ocenia pracę 11 komend hufców w zakresie zgodności z celami, zasadami, regulaminami ZHP i 
metodą harcerską. Do Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mają przynależność członkowie ZHP hufców: Babimojsko-Sulechowski, 
Gorzów Wielkopolski, Międzychód, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szprotawa, Zielona Góra, Żary.

W roku 2021 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP była organizatorem poniższych przedsięwzięć:
- szkolenia dla wolontariuszy propagujące i wspierające działania wolontarystyczne podczas Wyjazdowej Zbiórki Kadry, odprawy 
kadry hufców,
- specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy i członków stowarzyszenia z zakresu kształcenia, pierwszej pomocy oraz program 
ROHiS,
- szkolenia z zakresu prawa i finansów dla członków komisji rewizyjnych oraz komend hufców,
- Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mające na celu wybór nowych władz, 
- obchody przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, w tym udział reprezentacji chorągwi w przekazaniu BŚP w Zakopanem.

Jednostki terytorialne chorągwi - hufce przygotowały szereg wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych 
między innymi:

Hufiec Babimojsko-Sulechowski:
W całorocznej pracy, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP, podejmuje szereg zadań we współpracy z różnymi 
organizacjami i instytucjami. Jesteśmy realizatorami wielu społecznych programów z zakresu edukacji, wychowania, profilaktyki, 
sportu, turystyki, kultury oraz bezpieczeństwa. Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP posiada wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów w obszarze upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę 
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bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Hufiec Gorzów Wlkp.:
- Udział i pomoc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
- Realizacja zadań i udział w Betlejemskim Świetle Pokoju
- Zorganizowanie pikniku z okazji 75-lecia powstania Hufca Gorzów Wielkopolski
- Wieczory gier planszowych- integracja kadry i młodzieży
- Cykl akcji pod hasłem „Terenoznawstwo”
- Gramy o niepodległą – 11 listopada
- ZHP Nocny Szlak Kulturalny – gra dla mieszkańców
- Kurs przewodnikowski wspólnie z Hufcem Strzelce Kraj.
- Organizacja Obozowej Akcji Letniej.

Hufiec Międzychód:
- Kurs Małej Kadry „Bądź gotów” w Pszczewie.
- II Bieg Europejski w Krainie 100 jezior połączony z organizacją Startu Harcerskiego.
- Obóz Hufca ZHP Międzychód w bazie Marianówka.
- Pomoc przy organizacji Pikniku Napoleońskiego w Sierakowie.
- Organizacja Hufcowych Biegów na orientację.
- Organizacja gry terenowej z okazji DMB.
- Organizacja ogólnopolskiego rajdu harcerskiego Zapałka XVIII

Hufiec Międzyrzecz:
- 29. Finał WOŚP 
- XII Festiwal Piosenki Harcerskiej „SIORBA” 2021 
- Akcja Żonkile 2021 – 78. Rocznica Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim 
- Czuwam dla Ziemi !
- V Bieg Konstytucji 
- XII Rajd „Szlakiem Stalowych Kopuł” 
- Zuchowy Dzień Dziecka 
- Harcerska Akcja Letnia 
- Harcerski Start 
- Bieg dla Europy 
- Biwak Zuchowy 
- Jarmark Mikołajkowy 
- XI Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera 
- Betlejemskie Światło Pokoju 

Hufiec Nowa Sól:
- Obóz Hufca Nowa Sól w Łukęcinie.
- Wyjazdowa odprawa Kadry w góry.
- Festiwal Aktywności Wodnej
- Festiwal Muzyka Łączy Pokolenia
- Warsztaty dla przybocznych
- Zbiórka DMB
- Betlejemskie Światło Pokoju
- Jamboree On The Trail

Hufiec Słubice:
- akcja „Czuwam! Dla ziemi”
- Akcja „Wywieś flagę!”
- Udział w obchodach rocznicy powstania straży granicznej
– Harcerska Akcja Letnia Mrzeżyno 2021
- Udział w obchodach rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
- Udział w obchodach rocznicy Napaści ZSRR na Polskę
- Wyjazd integracyjny instruktorów hufca
- Warsztaty „Planowanie pracy drużyny”
- Zjazd sprawozdawczo-wyborczy hufca
- Warsztaty dla zastępowych „Młodzi Liderzy”
- Wigilia instruktorska
- Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju
- Szkolenie dla drużynowych i przybocznych „Iskra”
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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

Hufiec Szprotawa: 
W roku 2021 Szprotawski Hufiec ZHP aktywnie uczestniczył w lokalnym życiu na terenie swojego działania. Już w styczniu 
organizował i przeprowadził lokalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwestowało 80 wolontariuszy a wspomagała 
ich 45 osobowa grupa opiekunów osób niepełnoletnich, koordynatorów lokalnych i sztabu organizacyjnego. W lutym 
zorganizowano Grę Sprawnościową Skrzydło Wolności dla 80 uczestników. Gra organizowana w kolejną rocznicę zakończenia 
działań wojennych na Ziemi Szprotawskiej. Harcerska Majówka to kolejna jednodniowa hufcowa propozycja dla naszych 
harcerzy i nie tylko- meta imprezy to Stawy Bobrowickie – przygotowano dwie trasy pieszą i rowerową, uczestniczyło 75 
uczestników. Hufiec włączył się  w lokalne obchody Dnia Flagi, Święto 11 Batalionu Dowodzenia im gen broni Zygmunta 
Sadowskiego – udział delegacji hufca w uroczystościach obchodów święta. Akcja Letnia – to sztandarowa akcja hufca 
organizowana w bazie Hufca ZHP Świdnica, 102 uczestników, w tym 60 osobowa grupa z rodzin dysfunkcyjnych dofinansowana  
ze środków samorządu miasta. Jesienny Zlot Hufca z bazą w Szprotawie 120 uczestników, w tym grupy samorządów 
uczniowskich miejscowych szkół. Harcerskie Zaduszki – na harcerskich grobach zapalono znicze pamięci. Posumowanie roku – 
uroczyste spotkanie kadry hufca - 20 osób. Betlejemskie światło Pokoju – udział delegacji hufca w uroczystościach 
chorągwianych, dystrybucja światła na terenie działania hufca a więc Kożuchów, Gmina Niegosławice, Małomice, Szprotawa 
oraz Starostwo w Żaganiu i 11 batalion dowodzenia. Z ogniem dotarliśmy do instruktorskich seniorów, sponsorów i przyjaciół 
hufca. Podczas zbiórek komendy hufca, odpraw kadry przeprowadzano warsztaty kształceniowe np. szkolenie HAL przez HAL, 
scenariusze zajęć z profilaktyk.  

Hufiec Strzelce Krajeńskie: 
W 2021 roku w Hufcu Strzelce Krajeńskie odbywało się wiele ciekawych inicjatyw programowych oraz kształceniowych. 
Głównymi atrakcjami programowymi były niewątpliwie dwa obozy zorganizowane przez hufiec, a także coroczny Harcerski Rajd 
„Driada”. Jesienią 2021 roku w hufcu odbył się kurs przewodnikowski, który pozwolił przyszłym instruktorom posiąść niezbędną 
wiedzę i umiejętności przydatne podczas pracy instruktorskiej.

Hufiec Zielona Góra:
- organizacja Hufcowego Dnia Myśli Braterskiej poświęconego budowaniu więzi społecznych z rówieśnikami 
- przeprowadzanie warsztatów z tworzenie grafik i obsługi podstawowych programów graficznych
- przeprowadzanie kursu przewodnikowskiego „Ludzie listy piszą”
- organizacja akcji – wielkie czytanie „Kamieni na szaniec” w związku z rocznicą Akcji pod Arsenałem
- organizacja hufcowego Jamboree on the Trail!
- organizacja wyjazdu szkoleniowego dla wolontariuszy z hufca
- organizacja miejskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego
- udział w ogólnopolskim zlocie wędrowników „Wędrownicza Watra”
- przeprowadzenie Jesiennego Biwaku Integracyjnego promującej walory turystyczne regionu 
- udział w Akcji Szlachetna Paczka i wspólne przygotowanie paczki dla jednej z potrzebujących rodzin 

Hufiec Żary:
- Zlot Hufca z okazji 75. Rocznicy powstania hufca na Ziemi Żarskiej
- kurs zastępowych
- indywidualne szkolenia kadry
- obóz harcerski Hufca Żary podsumowujący całoroczną pracę drużyn

Dodatkowo chorągiew i hufce pracują z dziećmi i młodzieżą organizując atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek leni oraz zimowy w 
formie półkolonii, obozów, biwaków i zimowisk.
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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

2050

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działania są realizowane poprzez: dostarczenie 
wiedzy z zakresu: psychologii, pedagogiki, 
metody harcerskiej, promowanie aktywnych 
form spędzania wolnego czasu, organizację 
warsztatów dla liderów harcerskich, rozwijanie 
Zespołu Kadry Kształcącej wspierającego pracę 
drużynowych, liderów harcerskich, pozyskiwanie 
i wspieranie kadry instruktorskiej, stworzenie 
możliwości do wymiany doświadczeń, 
stworzenie ciekawych propozycji programowych 
dla dzieci i młodzieży promujących aktywny tryb 
życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu, 
zwiększenie kompetencji drużynowych 
pracujących w drużynach z dziećmi i młodzieży, 
promowanie atrakcji regionu; promowanie 
wartości i postaw: uczciwego obywatela, 
rozwijającego się, odpowiedzialnego, uczynnego, 
gotowego do działania człowieka, aktywnego.

94.99.Z 48 915,48 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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Profilaktyka zdrowia: kursy pierwszej pomocy; 
gry ratownicze; praca z różnymi grupami 
wiekowymi (w tym grup ryzyka) w oparciu o 
nowoczesne metody i techniki. Wzmacnianie 
czynników chroniących: rozwój zainteresowań i 
pasji jako czynnika chroniącego przed 
uzależnieniem od alkoholu. Kształtowanie 
odpowiedzialności za swoje życie: projektowanie 
przestrzeni edukacyjnej, profilaktycznej w 
środowisku życia dziecka. Działania są 
realizowane poprzez: promocję zdrowego stylu 
życia, poszerzenie wiedzy na temat zdrowego 
odżywiania, kształcenie umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego, wyposażenie dzieci i 
młodzieży w techniki rozładowywania napięć i 
stresów, konstruktywnego rozwiązywania 
problemów, zaspokojenie potrzeb: kontaktu z 
innymi, przynależności, akceptacji, współpracy w 
grupie, aktywności i twórczości, dostarczenie 
podstawowej wiedzy na temat niekorzystnego 
wpływu środków zaburzających prawidłowy 
rozwój, podniesienie świadomości prawnej 
dzieci i młodzieży, rozumienie mechanizmów 
zjawiska przemocy, umiejętność diagnozy 
środowiska rodzinnego, - stosowanie procedur w 
sytuacji przemocowej, wypracowanie strategii 
działań w hufcu z zakresu profilaktyki przemocy, 
wykształcenie umiejętności praktycznych z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej - posiadanie aktualnej wiedzy 
ratowniczej, zwiększenie odpowiedzialności za 
życie swoje i innych.

94.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Funkcjonowanie całej naszej organizacji polega 
na zasadach wolontariatu i nieodpłatnej pracy 
członków stowarzyszenia. Za pełnioną służbę na 
rzecz dzieci i młodzieży instruktorzy harcerscy 
nie pobierają opłat. Dzielą swój czas pomiędzy 
pracę, naukę, rodzinę i działalność harcerską. 
Organizacja harcerska jest organizacją z 
nowoczesnym programem opartym na 
tradycyjnych wartościach. Nasi wolontariusze 
cały czas biorą udział w różnego rodzaju 
szkoleniach, warsztatach, kursach, tak aby 
odpowiadać na zapotrzebowania dzisiejszej 
młodzieży i dzieci. Realizowane przez nas 
projekty poruszają aktualne tematy i kwestie 
społeczne tj. bierność – motywowanie do 
aktywności społecznej, zdrowy tryb życia, 
tolerancja i szacunek dla innych. Organizowane 
przez nas szkolenia służą: podniesieniu 
kompetencji (zarówno wiedzy jak i 
umiejętności), zmotywowaniu wolontariuszy, tak 
by potrafili motywować innych do działania na 
rzecz społeczeństwa lokalnego, efektywnemu 
zarządzaniu czasem, umiejętności pozyskiwania 
funduszy na działania na rzecz dzieci i młodzieży, 
budowaniu pozytywnych relacje z partnerami 
organizacji.

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja letniego i zimowego 
wypoczynku w formach wyjazdowych 
(obozy, zimowiska, biwaki, kolonie, obozy 
wędrowne) i w miejscu zamieszkania 
(półkolonie, zimowiska dochodzone). 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP i jej 
jednostki terenowe - hufce ZHP w roku 
2020 były organizatorami Harcerskiej Akcji 
Letniej i Zimowej. W formach wyjazdowych 
udział wzięli członkowie ZHP. Każda forma 
wypoczynku charakteryzowała się 
przemyślanym i bogatym w atrakcje 
programem, realizującym nierzadko 
propozycje programowe ministerstwa 
oświaty oraz poruszające ważne kwestie 
społeczne. Programy oparte są na 
metodyce harcerskiej dostosowanej do 
wieku uczestników.

94.99.Z 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, 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 55.20.Z

Udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych oraz miejsce krótkotrwałego 
zakwaterowania. Komenda Chorągwi oraz komendy hufców (terenowych jednostek 
organizacyjnych ZHP) posiadają bazy obozowe na terenie całej Polski w szczególności w 
województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Bazy jednostek oferują wynajem 
zakwaterowania na polach namiotowych a także w namiotach wojskowych przystosowanych 
do noclegu przez dzieci i młodzież. Wynajem zakwaterowania odbywa się w okresie trwania 
Harcerskiej Akcji Letniej (wakacje szkolne).

2 77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Komenda chorągwi posiada 
bazę obozową w miejscowości Niesulice nad jeziorem Niesłysz. Baza wyposażona jest w 
hangar, keję i  sprzęt pływający. Dostępne łodzie to "DZ", "Omega", "Optymist", "Cadet" oraz 
"Cameo". Łodzie dostosowane są do nauki żeglarstwa. Dla każdej osoby korzystającej ze 
sprzętu przewidziano obowiązkowe wyposażenie ratunkowe - kamizelkę ratunkową lub 
asekuracyjną. Wypożyczenie sprzętu odbywa się w okresie trwania Harcerskiej Akcji Letniej 
(wakacje szkolne).
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63 888,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 765 050,85 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 646 288,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 227 122,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 353 204,13 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 35 837,53 zł

d) przychody finansowe 3,37 zł

e) pozostałe przychody 30 121,10 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 434 020,48 zł

2.4. Z innych źródeł 1 383 328,60 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 49 262,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 49 915,48 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

68 123,25 zł

282 000,00 zł

196 957,60 zł

217 970,00 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

w 
tym:

310 307,78 zł

60 703,39 zł

23 545,19 zł

3 626,59 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)

35 837,53 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 152 458,62 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 75 733,64 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 8 247,93 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 382 403,14 zł 49 915,48 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

1 074 663,88 zł 49 915,48 zł

1 277 470,49 zł 0,00 zł

27 589,60 zł

2 068,86 zł

0,00 zł

610,31 zł 0,00 zł

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i ochrona zdrowia, 
promocja i organizacja wolontariatu, wypoczynek dzieci i młodzieży

49 915,48 zł

0,00 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 8 247,93 zł

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

254 861,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

4 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)

3,50 etatów

141 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

1 920 osób fizycznych
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 
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)

540 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

324 osób

216 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 342 816,80 zł

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

342 816,80 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)

350,00 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)  

261,28 zł

83 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)

86 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 82 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

83 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

148 380,00 zł

148 380,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 194 436,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 190 284,80 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 152 532,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-14 13



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

4 200,00 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)

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

1 Kształtujemy 
odpowiedzialność

-  edukacja dzieci i młodzieży z 
zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, 
bezpiecznego obozowania
- edukacja z zakresu pierwszej 
pomocy (szkolenie ratownicze 
dla dzieci, warsztaty dla 
ratowników ZHP)

Urząd Miasta Zielona Góra 9 000,00 zł

2 Twórczość harcerskich 
pokoleń

- rozwój umiejętności 
artystycznych, manualnych, 
poczucia estetyki
- rozwój talentów wokalnych,  
wykorzystanie muzyki jako 
uniwersalnego narzędzia 
integracji międzyludzkiej
- zaprezentowania potencjału 
artystycznego dzieci i młodzieży
- kształtowanie postaw 
patriotycznych i pielęgnowanie 
pamięci o uczestnikach 
powstania warszawskiego

Urząd Miasta Zielona Góra 5 000,00 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

4 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Z harcerzami przez świat - poznanie otaczającej przyrody, 
walorów krajobrazowych 
regionu, rozwój umiejętności 
terenoznawczych, rozwój 
technik harcerskich w myśl idei 
bezpiecznego biwakowania oraz 
zasady „leave no trace” (nie 
pozostawiaj śladów), 
obcowanie z przyrodą, 
wędrowanie z poszanowaniem 
środowiska naturalnego, rozwój 
wiedzy historycznej, 
zwiększenie tożsamości 
regionalnej.

Urząd Miasta Zielona Góra 3 200,00 zł

4 Harcerska Akcja Letnia Organizacja bezpiecznego i 
atrakcyjnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z Zielonej 
Góry.

Urząd Miasta Zielona Góra 12 000,00 zł

5 Obóz letni Szczepu „Wicina" 
pod nazwą „Przygoda 
Jumanji” w Zarzeczu

- podsumowanie całorocznej 
pracy harcerskiej poprzez 
wypoczynek, naukę i zabawę
- zdobycie Góry Żar oraz Koziej 
Góry
- rejs po jeziorze Żywieckim
- zwiedzanie Bielsko Białej
- udział w różnych warsztatach 
rozwijających umiejętności

Gmina Witnica 5 500,00 zł

6 Harcerskie Śpiewogranie - prowadzenie działań w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- działalność oświatowo-
wychowawcza

Gmina Sulechów 8 000,00 zł

7 Turniej Zebra - popularyzacja przepisów o 
ruchu drogowym
- aktywne spędzenie wolnego 
czasu
- integracja

Gmina Sulechów 5 000,00 zł

8 Droga na szczyt - upowszechnianie tradycji i 
dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw 
patriotycznych,
- promowanie zdrowego trybu 
życia, kultury fizycznej i sportu,
- promowanie idei 
wolontariatu,

Gmina Sulechów 8 000,00 zł

9 Kształtowanie Patriotycznych 
Postaw wśród dzieci i 
młodzieży

- upowszechnianie tradycji i 
dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw 
patriotycznych,
- promowanie zdrowego trybu 
życia, kultury fizycznej i sportu,
- promowanie idei 
wolontariatu,

Gmina Zbąszynek 17 000,00 zł
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10 Poznaj ważne miejsca dla 
każdego Polaka

- upowszechnianie tradycji i 
dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw 
patriotycznych,
- promowanie zdrowego trybu 
życia, kultury fizycznej i sportu,
- promowanie idei 
wolontariatu,

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego 3 000,00 zł

11 KOLORY Projekt profilaktyczny Miasto Nowa Sól 5 000,00 zł

12 Festiwal Aktywności Wodnej Projekt sportowo-kulturalny Miasto Nowa Sól 1 000,00 zł

13 Festiwal Muzyka Łączy 
Pokolenia

Projekt kulturowy Miasto Nowa Sól 1 500,00 zł

14 Harcerski Rajd Driada - promocja Drezdenka oraz 
okolicznych wiosek
- rozpropagowanie idei 
harcerskich
- organizacja cyklicznej imprezy 
sportowej

Burmistrz Drezdenka 2 000,00 zł

15 Harcerska Biblioteka 
Inspiracji

- podniesienie jakości 
wychowawczej w ZHP poprzez 
organizacje
konferencji instruktorskiej,
- rozwój instruktorów hufca,
- założenie biblioteki hufcowej

Zarząd powiatu strzelecko-
drezdeneckiego

3 000,00 zł

16 Harcerskie Centrum Rozwoju 
Interpersonalnego

- wyposażenie biura komendy 
hufca do całorocznej pracy,
- rozwój harcerzy poprzez pracę 
z Systemem Instrumentów
Metodycznych ZHP,
- wzrost motywacji 
drużynowych do działania

Burmistrz Strzelec Krajeńskich 5 000,00 zł

17 Rajd Harcerski Zapałka XVIII - organizacja rajdu harcerskiego 
Zapałka XVIII

Urząd Miasta i Gminy Międzychód 6 150,00 zł

18 Obóz Hufca Szprotawa ZHP 
w Niesulicach

- aktywny wypoczynek, 
realizacja programu profilaktyki 
w tym dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych,  umożliwienie 
harcerzom wykonanie zadań na 
stopnie harcerskie i zadania 
prób instruktorskich

Gmina Szprotawa 14 000,00 zł

19 Rzepińskie harce Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w 
Gminie Rzepin w 2021 roku.

Burmistrz Rzepina 4 000,00 zł

20 Wyjedź z nami harcerzami Organizacja wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży z 
miasta i gminy Słubice

Burmistrz Miasta i Gminy Słubice 18 000,00 zł

21 Nie zapomnimy... Rozwój świadomości narodowej 
i historycznej

Burmistrz Miasta i Gminy Słubice 2 500,00 zł

22 HAL dzieci i młodzieży z 
Gminy Rzepin 2021

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z 
miasta i gminy Rzepin

Burmistrz Rzepina 6 000,00 zł

23 Nie daj się nałogom-można 
inaczej

Zwalczanie patologii wśród 
dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta i Gminy Słubice 2 130,00 zł
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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 Rządowy Program Wsparcia 
Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych

- wsparcie kształcenia harcerzy i 
instruktorów, kształcenia 
specjalistyczne, kształcenia 
metodyczne wychowawców, 
praktyki edukacyjne, wsparcie 
instytucjonalne.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

217 970,00 zł

2 Obóz letni Szczepu ZHP 
„Wicina” pod nazwą 
„Przygoda Jumanji” w 
Zarzeczu

- podsumowanie całorocznej 
pracy harcerskiej poprzez 
wypoczynek, naukę i zabawę
- zdobycie Góry Żar oraz Koziej 
Góry
- rejs po jeziorze Żywieckim
- zwiedzanie Bielsko Białej
- udział w różnych warsztatach 
rozwijających umiejętności

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

15 000,00 zł

3 Obóz Letni KH ZHP Gorzów 
Wlkp. „Mali książęta i małe 
księżniczki” w Czarnej Górze

- podsumowanie całorocznej 
pracy harcerskiej
- integracja z grupą
- rozwój zainteresowań
- poznanie historii i etnografii 
okolic Czarnej Góry
- realizacja fabuły obozu na 
podstawie książki „Mały książę”

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

30 000,00 zł

4 Obóz Letni KH ZHP Gorzów 
Wlkp. „Fantastyczne 
przygody w czasie i 
przestrzeni” I turnus Łukęcin

- podsumowanie całorocznej 
pracy harcerskiej
- aktywne spędzenie wolnego 
czasu
- dbanie o sprawność fizyczną i 
rozwój osobisty, zajęcia 
sportowe
- udział w wycieczkach, których 
celem było poznanie historii 
terenu
- aktywne działania na rzecz 
lokalnego środowiska
- nauka pionierki i majsterki 
obozowej
- nauka samodzielności i 
zaradności w ekstremalnych 
sytuacjach
- udział w zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

35 000,00 zł
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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) 

5 Obóz Letni KH ZHP Gorzów 
Wlkp. „Fantastyczne 
przygody w czasie i 
przestrzeni” II turnus Łukęcin

- podsumowanie całorocznej 
pracy harcerskiej - aktywne 
spędzenie wolnego czasu - 
dbanie o sprawność fizyczną i 
rozwój osobisty, zajęcia 
sportowe - udział w 
wycieczkach, których celem 
było poznanie historii terenu - 
aktywne działania na rzecz 
lokalnego środowiska - nauka 
pionierki i majsterki obozowej - 
nauka samodzielności i 
zaradności w ekstremalnych 
sytuacjach - udział w zajęciach z 
udzielania pierwszej pomocy

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

35 000,00 zł

6 Harcerzem Być - upowszechnianie tradycji i 
dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw 
patriotycznych,
- promowanie zdrowego trybu 
życia, kultury fizycznej i sportu,
- promowanie idei wolontariatu

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

10 000,00 zł

7 Obóz Hufca ROK-owisko Dofinansowanie do wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

56 000,00 zł

8 Obóz marzeń Hufca Strzelce 
Krajeńskie ZHP

- aktywny wypoczynek letni 
dzieci i młodzieży,
- poszerzanie wiedzy 
uczestników z zakresu poezji 
polskiej,
- budowanie podstaw 
patriotycznych,
- rozwój umiejętności 
interpersonalnych uczestników,
- stworzenie warunków do 
rozwoju,
- nauka zdrowych i 
bezpiecznych zachowań

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

44 000,00 zł

9 Obóz Drezdeneckiego 
Szczepu Harcerskiego 
„PUSZCZA”

- aktywny wypoczynek letni 
dzieci i młodzieży,
- poszerzanie wiedzy 
uczestników z zakresu poezji 
polskiej,
- budowanie podstaw 
patriotycznych,
- rozwój umiejętności 
interpersonalnych uczestników,
- stworzenie warunków do 
rozwoju,
- nauka zdrowych i 
bezpiecznych zachowań

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

28 000,00 zł

10 Obóz harcerski - aktywny wypoczynek
-odwiedzanie miejsc kultury
- zwiedzanie zabytków
- podsumowanie całorocznych 
działań

Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą w 
Gorzowie Wielkopolskim

39 000,00 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

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

Bartłomiej Walkowski, Grzegorz 
Bazydło 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

1 Fundacja Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Chorągwiana"

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Gorzów Wlkp. 1

2 Narodowy Instytut Wolności 1
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