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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-11

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 biuro@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

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

Grzegorz Woźniak Kurator Sądowy 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

Stanisława Niemira Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Tatarzyński Członek Komisji TAK

Zbigniew Michalak Członek Komisji TAK

Adam Michalak Członek Komisji TAK

Paulina Tobiasz Członek Komisji TAK

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez 
założyciela skautingu gen. Roberta Baden-Powell i rozwiniętymi przez 
Andrzeja Małkowskiego. 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 poszanowaniu jego prawa dowolności i godności w tym wolności do 
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 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 korzysta z poparcia i pomocy rodziców oraz społecznego ruchu 
przyjaciół harcerstwa, zorganizowanego w kołach i radach przyjaciół 
harcerstwa działających przy jednostkach organizacyjnych w Związku. ZHP 
współpracuje z organami władzy państwowej, administracji rządowej i 
samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem 
Polskim, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami 
wyznaniowymi, także z organizacjami społecznymi, których cele i 
działalność nie są sprzeczne z celami ZHP. ZHP jest stowarzyszeniem 
niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o 
charakterze politycznym.
Członkowie władz ZHP są zobowiązani na czas pełnienia funkcji, zawiesić 
swoje członkostwo we władzach partii, ruchów lub organizacji
politycznych do których należą.
ZHP utrzymuje kontakty z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami 
mieszkającymi poza granicami Kraju.
ZHP współdziała z organizacjami i skautowymi zrzeszonymi w Światowej 
Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowym Stowarzyszeniu 
Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).
ZHP może współpracować także z innymi organizacjami dziecięcymi i 
młodzieżowymi w innych państwach oraz z międzynarodowymi 
organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, których cele i działalność nie 
są sprzeczne z celami ZHP.
ZHP realizuje cele przez harcerski system wychowawczy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP oraz jej 12 jednostek terytorialnych - hufców ZHP, pracujące na terenie województwa lubuskiego 
oraz województwa 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) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138), 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu;
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18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji.
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, 
organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

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 12 komend hufców i 2 Związków Drużyn w zakresie zgodności z celami, zasadami, 
regulaminami ZHP i metodą harcerską. Do Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mają przynależność członkowie ZHP hufców: 
Babimojsko-Sulechowskiego, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą, Międzychód, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce 
Krajeńskie, Sulęcin, Szprotawa, Zielona Góra, Żary.

W roku 2018 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP była organizatorem poniższych przedsięwzięć:
- szkolenie inwentaryzacyjne, szkolenie dot. RODO, szkolenie dot. ROHiS, warsztaty programowe, zajęcia integracyjne - w 
ramach Wyjazdowej Zbiórki Kadry Hufców;
- szkolenie wolontariuszy propagujące i wspierające działania wolontarystyczne;
- kurs drużynowych starszoharcerskich "Argonauci II";
- "Stulecie" - obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania ZHP;
- "Odkrywamy nowe horyzonty" - zajęcia z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- szkolenie finansowe, zajęcia dla członków komisji rewizyjnych hufców, warsztaty kształceniowe, odprawa komendantów w 
ramach Wyjazdowej Zbiórki Kadry Hufców;
- warsztaty dla wodzów zuchowych "Hocki klocki"- kształcenie drużynowych organizowane przez referat zuchowy chorągwi;
- "Świadomy wychowawca" - warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii, wczesnego wykrywania zagrożenia; podnoszenie 
kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
- program wczesnej profilaktyki uzależnienia od alkoholu "Ścieżkami zdrowia" - warsztaty dla harcerzy i kadry wychowawczej;
- konkurs "Obchody dnia mamy" - organizowany przez referat zuchowy chorągwi;
- kurs dla wychowawców i kierowników placówek wypoczynku;
- działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego - warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, gra ratownicza "Bądź gotów";
- Harcerska Akcja Letnia - "Na szlaku harcerskiej przygody"
- wyjazd reprezentacji chorągwi do Gdańska na ogólnopolski ZLOT ZHP mający na celu podtrzymanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe - "Mamy niepodległą - Mamy moc!"
- warsztaty drużynowych wędrowniczych "Wataha";
- "COOLturalne lubuskie" - promocja województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- konkurs "Pluszowy miś" dla gromad zuchowych organizowany przez referat zuchowy chorągwi;
- Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP podsumowujący ostatnie 4 lata kadencji;
- obchody przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju;

Działania podjęte przez wybrane hufce:
Hufiec Babimojsko-Sulechowski:
- Harcerska Akcja Zimowa - zimowisko "W poszukiwaniu indiańskiego pióra" ;
- kurs przewodnikowski;
- chorągwiany turniej zuchowy "Zebra";
- Harcerska Akcja Letnia - obóz w Pszczewie;
- 50-lecia harcerstwa na ziemi zbąszyńskiej;
Hufiec Gorzów Wielkopolski:
- Harcerska Akcja Zimowa w Zakopanem - zimowisko;
- kurs zastępowych ;

Druk: NIW-CRSO 3



- Harcerska Akcja Letnia w Łukęcinie - obóz;
- "Mamy moc" - świętowanie stulecia ZHP - festyn dla mieszkańców miasta;
- "100 km na 100-lecie" - Zlot Hufca Gorzów Wlkp.;
- Witnicka Impreza Na Orientację;
- "100 sposobów na niepodległość_harcerstwo" - happening;
Hufiec Międzychód:
- Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej;
- JOTT Sieraków - Międzychód - wędrówka;
- zakończenie roku harcerskiego - ognisko;
- rajd "Zapałka";
- rajd zuchowy;
- rajd niepodległościowy;
- spotkanie opłatkowe;
Hufiec Międzyrzecz:
- Zimowy turniej drużyn - organizowany przez środowisko Związku Drużyn Skwierzyna;
- IX Festiwal piosenki harcerskiej "Siorba";
- hufcowy Dzień Myśli Braterskiej;
- rajd wiosenny im. dh Basi;
- X rajd Szlakiem Stalowych Kopuł;
Hufiec Nowa Sól:
- kurs przewodnikowski;
- hufcowy Dzień Myśli Braterskiej;
- "Kluczyk" warsztaty dla drużynowych, zastępowych i przybocznych;
- kurs przewodnikowski + wyjazdowa odprawa instruktorów;
- Turniej Świętego Jerzego;
- rajd "Zajączek";
- happening z okazji Dnia Flagi;
- JOTT;
- "Wiosna na sportowo" - gra miejska dla harcerzy starszych;
- Harcerska Akcja Letnia - obóz w Łukęcinie;
- Harcerska Akcja Letnia - obóz w górach - szczep Trop;
- gra - Powstanie Warszawskie;
- gra miejska  "Mamy Niepodległą!";
- festiwal piosenki harcerskiej;
- rajd "Choinka";
Hufiec Strzelce Krajeńskie:
- hufcowy Dzień Myśli Braterskiej - świecowisko instruktorskie;
- hufcowa msza święta;
- hufcowa akcja zarobkowa;
- Wiosenna Zbiórka ZZ;
- hufcowe warsztaty zuchowe;
- hufcowy spływ kajakowy kadry hufca;
Hufiec Sulęcin:
- miasteczko harcerskie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Dzień Myśli Braterskiej - uroczyste obchody;
- złaz harcerski Ventus;
- rajd Harcerski "Czerwona Jedynka";
- rajd Harcerski "Wędrówka Alana";
- rajd zuchowy;
- Start Harcerski;
- rajd harcerski "Jezioro Łabędzie";
- XI Złaz Harcerski "Z Kontekstu Wyrwany";
- Wigilia hufca Sulęcin;
Hufiec Szprotawa:
- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - edycja lokalna;
- 32 Gra Terenowa „Skrzydło Wolności”;
- spływ kajakowy - szlak rzeki Bóbr – Bolesławiec – Szprotawa;
- Zlot Hufca Szprotawa ZHP;
- Harcerska Majówka;
- "Szprycha" – rajd rowerowy;
- Harcerska Akcja Letnia w Niesulicach;
- "Rodzinnie" – biwak instruktorski;
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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

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

2500

0

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

- Harcerski Start;
- obchody Dnia Papieskiego w hufcu;
- inwentaryzacja harcerskich mogił;
- harcerskie Zaduszki;
- obchody przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju;
Hufiec Zielona Góra:
- Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej;
- XIX Kniejowa Impreza Na Orientację;
- Wiosenny Biwak Integracyjny;
- akcja sadzenia lasu;
- hufcowa msza święta;
- obchody uroczystości 3 maja;
- JOTT;
- Zlot "Wilków" - 35-lecie;
- udział w Rajdzie Odkrywców i PRO;
- obchody uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego; 
- Harcerski Start;
- Zlot Hufca Zielona Góra;
- "Mamy moc!" Świętowanie 100-lecia ZHP - festyn miejski;
- gra ratownicza "Alternatywy 4";
- Jesienny Biwak Integracyjny kadry hufca;
- obchody Narodowego Święta Niepodległości;
- Wigilia Miejska;
- obchody przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju;
Hufiec Żary:
- Dzień Myśli Braterskiej;
- Harcerska Akcja Zimowa - zimowisko w Krakowie;
- Harcerska Akcja Zimowa - półzimowisko w Żarach;
- X Rajd Harcerski „Wielka Ucieczka”;
- Zuchowy Dzień Sportu;
- Harcerska Akcja Letnia - obóz w Łukęcinie;
- Harcerska Akcja Letnia - półkolonia w Świbnej;
- praca w ramach placówki wsparcia dziennego w Bieniowie;
- obchody przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju;
- spotkanie opłatkowe.
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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 0,00 zł

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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 pomimo setnej rocznicy 
powstania 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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 
2018 były organizatorami Harcerskiej Akcji 
Letniej i Zimowej. W formach wyjazdowych 
udział wzięło 1721 członków ZHP, jak i 
młodzieży niezrzeszonej. Ogółem 
zorganizowano 26 obozów, form 
wypoczynku. 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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W ramach działań organizowane są:
- kursy podharcmistrzowskie – szkolenia 
niezbędne do osiągnięcia drugiego stopnia 
instruktorskiego pozwalającego zajmować 
stanowiska kierownicze na lokalnym 
szczeblu organizacji, zapewniające wiedzę z 
podstaw zarządzania i umiejętności 
liderskich;
- kursy Kadry Kształcącej– kursy 
przygotowujące do prowadzenia 
kształcenia w organizacji oraz do pracy z 
kadrą wychowawczą organizacji 
- kursy metodyków hufcowych i 
chorągwianych - kursy przygotowujące do 
pracy metodycznej na szczeblu regionalnym 
i wojewódzkim. Przeszkolenie instruktorów 
w tym zakresie pozwala zapewnić 
drużynowym systematyczne wsparcie 
metodyczne i programowe. Instruktorzy po 
kursie są pierwszą linią pomocy i pośrednio 
dbają o jakość działań prowadzonych w 
drużynach.
- zbiórki pracy z Kadrą – specjalistyczna 
forma wymiany doświadczeń dla 
instruktorów wspierających działania 
wychowawcze z poziomu regionalnego.

94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 zysków i strat) 2 762 993,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 334 182,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 403 151,41 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 169,85 zł

e) pozostałe przychody 25 489,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 349 104,36 zł

2.4. Z innych źródeł 1 428 810,74 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 66 160,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 918 917,84 zł

w 
tym:

0,00 zł

456 884,61 zł

462 033,23 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

w 
tym:

197 527,16 zł

45 026,98 zł

45 773,61 zł

60 776,61 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -255 694,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 418 652,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 10 816,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 108,41 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 634 525,69 zł 5 108,41 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

1 589 877,53 zł 5 108,41 zł

984 498,97 zł 0,00 zł

0,00 zł

14 250,73 zł

0,00 zł

45 898,46 zł 0,00 zł

1 cele statutowe 5 108,41 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

3,75 etatów

103 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

2 392 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

98 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

98 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 325 369,61 zł

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

325 369,61 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 300,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

103 169,61 zł

103 169,61 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 222 200,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 74 075,23 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 251 294,38 zł

Druk: NIW-CRSO 14



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Szkolenie wolontariuszy Główny cel zadania:
- zwiększenie kompetencji w 
zakresie zarządzania 
organizacją
Cele szczegółowe:
- wykształcenie umiejętności 
pozyskiwania funduszy na 
realizacje projektów na rzecz 
dzieci i młodzieży
- wzrost motywacji 
wolontariuszy
- rozwijanie kompetencji 
motywowania innych do 
działania na rzecz społeczności 
lokalnej
– propagowanie idei 
wolontariatu
- wzrost kompetencji w zakresie 
budowania relacji społecznych, 
biznesowych z partnerami

Urząd Miasta Zielona Góra - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej

12 000,00 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

2 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Stulecie - rozbudzenie w harcerzach 
poczucie odpowiedzialności za 
losy Ojczyzny i ZHP;
- przygotowanie harcerzy do 
aktywnego uczestniczenia w 
uroczystościach państwowych,
- pogłębienie wiedzy wśród 
młodzieży o kraju ojczystym i 
jego historii a szczególnie o 
okresie Odzyskania 
Niepodległości i powstania ZHP;
- przekazanie harcerzom normy 
zachowania się w określonych 
sytuacjach;
- uwrażliwienie młodzieży na 
przestrzeganie prawa i 
moralnego postępowania w 
życiu;
- nauka szacunku do osób 
starszych;

Urząd Miasta Zielona Góra 11 800,00 zł

3 Odkrywamy nowe horyzonty - dostarczenie wiedzy z zakresu: 
psychologii, pedagogiki, metody 
harcerskiej,
- promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.
- organizacja warsztatów dla 
liderów harcerskich,
- rozwijanie Zespołu Kadry 
Kształcącej wspierającego pracę 
drużynowych, 
- pozyskiwanie i wspieranie 
kadry instruktorskiej, 
- stworzenie możliwości do 
wymiany doświadczeń,
- stworzenie ciekawych 
propozycji programowych dla 
młodzieży promujących 
aktywny tryb życia,
- zwiększenie kompetencji 
drużynowych,

Urząd Miasta Zielona Góra 4 000,00 zł

4 Zlot Gdańsk 2018 Cel główny zadania:
opracowanie i realizacja 
programu oraz organizacja 
Gniazda Ziemi Lubuskiej dla 400
 uczestników naszej lubuskiej 
reprezentacji (harcerzy, 
wędrowników, instruktorów, 
seniorów i niepełnosprawnych 
harcerzy drużyn Nieprzetartego 
Szlaku)
- wykształceni u młodzieży 
postaw aktywnego obywatela i 
zakorzenienie w młodych 
ludziach chęć podejmowania 
działań na rzecz swojej 
społeczności lokalnej;
- promocja walorów 
krajobrazowych naszego 
województwa,
- rozwój patriotyzmu lokalnego.

Urząd Miasta Zielona Góra 10 000,00 zł
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5 Świadomy wychowawca - 
warsztaty

- wyposażenie kadry 
wychowawczej w umiejętności i 
wiedzę mogące uchronić 
młodego człowieka przed 
sięganiem po narkotyki,
- rozpowszechnienie wiedzy o 
zjawisku narkomanii i jej 
skutkach dla zdrowia i życia,
- podniesienie kwalifikacji kadry 
pracującej z dziećmi i 
młodzieżą,
- wypromowanie zdrowego styl 
życia.

Urząd Miasta Zielona Góra - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej

7 030,00 zł

6 Program wczesnej 
profilaktyki uzależnienia od 
alkoholu "Ścieżkami 
zdrowia"

- promocja 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.

Urząd Miasta Zielona Góra - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej

10 590,00 zł

7 Bądź gotów - edukacja drużynowych w 
zakresie rozumienia 
mechanizmów i skutków 
przemocy oraz umiejętnego 
reagowania w sytuacjach 
doświadczanej przemocy przez 
podopiecznych,
- edukacja kadry kierowniczej 
na temat sposobów pracy w 
zakresie profilaktyki przemocy,
- podnoszenie świadomości 
siebie dzieci i młodzieży w 
zakresie poczucia własnej 
wartości,
- podnoszenie świadomości 
prawnej dzieci i młodzieży,
- wykształcenie praktycznych 
umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy,

Urząd Miasta Zielona Góra 7 000,00 zł
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8 100 harcerskich iskier w 
lubuskiem

- promocja walorów 
turystycznych województwa 
lubuskiego
- realizacja programu 
wychowawczego ZHP w związku 
z ogłoszonym przez Senat RP 
rokiem Harcerstwa
- zaangażowanie wolontariuszy 
ZHP w rozwój turystyki pieszej i 
działań prospołecznych na 
terenie województwa
- wypromowanie walorów 
turystycznych poszczególnych 
miejscowości lubuskiego na 
forum internetowym
- organizacja działań 
turystycznych związanych z 
wykorzystaniem walorów 
dorzecza Warty.

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Urząd Marszałkowski

1 000,00 zł

9 COOLturalne lubuskie - promocja woj. lubuskiego, w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictw 
narodowego podczas Zlotu 
Harcerstwa Polskiego na 
Wyspie Sobieszewskiej w 
Gdańsku,
- zwiększenie wiedzy 
uczestników Zlotu na temat 
kultury, sztuki, ochrony dóbr i 
dziedzictwa narodowego 
województwa lubuskiego;
- zwiększenie wiedzy na temat 
turystyki i krajoznawstwa 
województwa lubuskiego;
- budowanie pozytywnego 
wizerunku województwa w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Urząd Marszałkowski

8 000,00 zł

10 Mamy Niepodległą! - Mamy 
Moc!

- promowanie 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, 
- aktywizowanie młodych ludzi 
do podejmowania inicjatyw na 
rzecz społeczności lokalnej,
- promocja ważnych dla naszego 
województwa miejsc 
związanych z kulturą i historią,
- wzrost wiedzy nt. historii, 
kultury przez mieszkańców 
województwa, świadomość 
ważności jubileuszu,
- wzmacnianie więzi i zaufania 
między samorządem a młodymi 
ludźmi,
- promocja dziedzictwa 
kulturowego w tym: uczczenie 
100 –lecia odzyskania 
niepodległości,

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Urząd Marszałkowski

8 700,00 zł
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11 Chcę być jak rycerz - jestem 
patriotą, poznaję swój kraj, 
dbam o swoje zdrowie

- integracja grupy,
- promocja aktywnych forma 
spędzania wolnego czasu,
- zaspokojenie potrzeb: 
bezpieczeństwa, 
przynależności, akceptacji,
- rozwijanie cech charakteru 
dobrego rycerza,
- poznanie walorów 
krajoznawczych regionu

Gmina Witnica 6 300,00 zł

12 100 sposobów na 
niepodległość

- aktywizacja młodych ludzi do 
podejmowania inicjatyw na 
rzecz społeczności lokalnej,
- promocja i poszerzenie wiedzy 
na temat historii naszego 
Państwa i regionu,
- zrozumienie młodzieży jak 
ważne są w życiu patriotyzm i 
utożsamianie się ze swoim 
krajem,
- zaspokojenie potrzeby 
spędzania czasu z najbliższymi
- kształcenie umiejętności 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Województwo Lubuskie - Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

10 000,00 zł

13 Na szlaku harcerskiej 
przygody

- kształtowanie aktywności 
społecznej i obywatelskiej dzieci 
i młodzieży,
- podnoszenie wiedzy i 
umiejętności z różnych dziedzin 
w tym: ekologii, historii Polski, 
w szczególności wydarzeń 
związanych z 100-leciem 
Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości,
- poznanie atrakcji woj. 
pomorskiego,
- aktywny wypoczynek.

Gmina Witnica 1 500,00 zł

14 100-lecie Niepodległości - 
100 sposobów na 
Niepodległość - Harcerstwo!

- promocja i poszerzenie wiedzy 
na temat historii naszego 
Państwa,
- zapoznanie dzieci i młodzieży z 
postacią J. Piłsudskiego i 
działalnością legionistów,
- wyposażenie dzieci i młodzieży 
w nowe umiejętności: 
krawieckie, kulinarne, 
jeździeckie, strzeleckie,
- utożsamienie się ze swoim 
regionem,
- wspomaganie rozwoju 
psychicznego i fizycznego.

Miasto Gorzów Wlkp. Urząd Miasta 7 000,00 zł
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15 Dzisiaj sprawny zuch jutro 
zdrowy druh!

- promocja zdrowego trybu 
życia i poszerzenie wiedzy nt. 
właściwego odżywiania,
- przedstawienie negatywnego 
działania alkoholu, używek, 
dopalaczy,
- zaspokojenie potrzeby 
samorealizacji, akceptacji i 
bezpieczeństwa,
- budowanie autorytetu, 
kształtowanie osobowości 
młodzieży,
- kompensacja niedostatków 
rozwojowych oraz zaniedbań 
zdrowotnych i wychowawczych 
u dzieci,
- motywowanie aktywności 
życiowej,
- integracja środowisk 
harcerskich i społeczności 
lokalnej.

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta 2 700,00 zł

16 Harcerska Akademia 
Twórczości

- stymulacja kreatywności, 
współpracy oraz rozwój 
zdolności artystycznych dzieci i 
młodzieży,
- promocja spędzania wolnego 
czasu w kontakcie z kulturą, 
sztuką, teatrem,
- pobudzenie aktywności 
kulturalnej,
- uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży pod względem 
odbioru sztuki,
- aktywizacja młodzieży do 
przedsięwzięć na szczeblu 
lokalnym.

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta 3 500,00 zł

17 Pamiętać drogi, wytyczać 
ścieżki - harcerze w podróży

- stworzenie unikalnego 
programu edukacyjnego dla 
podopiecznych hufca,
- edukacja kulturalna i 
historyczna w zakresie 
tworzenia refleksji nad 
miejscem harcerstwa w historii 
kultury kraju i regionu,
- podniesienie kompetencji 
historycznych i kulturowych 
wśród odbiorców projektu,
- zaciśnięcie współpracy 
pomiędzy sulechowskimi 
organizacjami pozarządowymi,
- popularyzacja lokalnej historii 
harcerstwa polskiego na terenie 
Ziemi Lubuskiej.

Gmina Sulechów 3 000,00 zł
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18 Wiosna na sportowo - zorganizowanie aktywnego 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży,
- rozwijanie sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży,
- krzewienie ducha sportu i 
zdrowej rywalizacji między 
zespołami,
- budowanie relacji 
rówieśniczych dzieci i 
młodzieży,
- ukazanie atrakcyjności 
terenów nadodrzańskich, 
Nowej Soli oraz najbliższej 
okolicy,
- ukazanie walorów turystyki 
pieszej,
- zapoznanie uczestników 
projektu z nowymi dyscyplinami 
sportu i grami zręcznościowymi.

Gmina Nowa Sól - Miasto 1 800,00 zł

19 Z wiatrem i pod wiatr - stworzenie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 
psychofizycznego dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, w 
naturalnym środowisku 
społecznym,
- zwiększenie aktywności 
fizycznej i usprawnienie 
zaburzonych funkcji 
poznawczych oraz motoryki 
małej i dużej u osób 
niepełnosprawnych,
- zwiększenie zainteresowań 
sportem wśród osób 
niepełnosprawnych,
- podniesienie poczucia własnej 
wartości,
- zintegrowanie różnych 
środowisk,
- nawiązanie pozytywnych 
relacji między uczestnikami,
- zwiększenie świadomości społ

Województwo Lubuskie - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Zielonej Górze

11 000,00 zł

20 Harcerska Niepodległa Mała 
Ojczyzna

- stworzenie unikalnego 
programu edukacyjnego z 
zakresu historii odzyskania 
niepodległości oraz harcerstwa 
polskiego,
- edukacja kulturalna i 
historyczna w zakresie 
tworzenia refleksji nad 
miejscem harcerstwa w historii 
kultury kraju i regionu,
- podniesienie kompetencji 
historycznych i kulturowych 
wśród odbiorców projektu,
- zaciśnięcie współpracy 
pomiędzy sulechowskimi 
organizacjami pozarządowymi,
- popularyzacja lokalnej historii 
harcerstwa polskiego na terenie 
Ziemi Lubuskiej.

Województwo Lubuskie - Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

10 000,00 zł
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21 Turniej Zebra - stworzenie sztabu 
organizacyjnego z instruktorów 
i funkcjonariuszy policji,
- popularyzacja bezpiecznego 
poruszania się po drogach 
publicznych,
- stworzenie pozytywnych 
relacji między uczniami a 
policjantami,
- popularyzacja zdrowego stylu 
życia bez nałogów,
- nauka pozytywnej rywalizacji 
sportowej.

Gmina Sulechów 5 090,00 zł

22 Z szarej do złotej lilijki - kształtowanie patriotyzmu w 
życiu codziennym,
- wzmocnienie poczucia 
odpowiedzialności za swój kraj,
- kształtowanie świadomości 
narodowej,
- pogłębianie wiedzy 
historycznej dot. 5 Pułku 
Artylerii w Sulechowie,
- przeszkolenie liderów 
harcerskich do prowadzenia 
warsztatów o tematyce 
harcerskiej,
- wzbudzenie zainteresowania 
pracą służb mundurowych.

Gmina Sulechów 8 000,00 zł

23 Na równoważni II - dostarczenie podstawowej 
wiedzy nt. niekorzystnego 
wpływu alkoholu, jego skutków 
dla zdrowia i życia,
- wyposażenie w umiejętności 
chroniące przed sięganiem po 
alkohol,
- wzmocnienie wiary we własne 
siły i umiejętności,
- stwarzanie warunków do 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci,
- upowszechnienie i umacnianie 
wśród uczestników 
przywiązania do wartości: 
wolności, prawdy, 
sprawiedliwości, przyjaźni.

Gmina Sulechów 6 000,00 zł

24 Prespektywa - kształtowanie świadomych 
postaw,
- zaspokajanie potrzeb 
przynależności i akceptacji w 
grupie rówieśniczej,
- zachęcanie do zapoznania z 
różnymi formami spędzania 
wolnego czasu bez telefonów i 
komputerów,
- rozwój umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach 
poprzez współpracę z grupą,
- rozwój wrażliwości społecznej.

Gmina Nowa Sól - Miasto 7 000,00 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)

25 Niepodległa ma 100 lat - zwiększenie wiedzy dzieci i 
młodzieży o symbolach 
narodowych i ich znaczeniu,
- kształtowanie wśród dzieci i 
młodzieży postaw radosnego 
patriotyzmu,
- propagowanie czynnego 
uczestnictwa młodych w 
świętach narodowych,
- szerzenie świadomości 
ważności świąt narodowych w 
życiu Polaków,
- rozwijanie zdolności, 
zamiłowań artystycznych.

Gmina Nowa Sól - Miasto 2 000,00 zł

26 Lubuskie Niepodległościowe 
Inicjatywy Młodzieżowe - 
Niepodległa ma 100 lat

- zwiększenie wiedzy dzieci i 
młodzieży o symbolach 
narodowych i ich znaczeniu,
- kształtowanie wśród dzieci i 
młodzieży postaw radosnego 
patriotyzmu,
- propagowanie czynnego 
uczestnictwa młodych w 
świętach narodowych,
- szerzenie świadomości 
ważności świąt narodowych w 
życiu Polaków,
- rozwijanie zdolności, 
zamiłowań artystycznych.

Województwo Lubuskie - Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

8 800,00 zł

27 Na szlaku harcerskiej 
przygody

- poszerzenie wiedzy 
uczestników z zakresu historii i 
przyrody
- doskonalenie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł 
wiedzy,
- wykorzystywanie wiedzy w 
praktyce,
- doskonalenia sprawności 
fizycznej,
- zaciśnięcie więzi 
międzypokoleniowych.

Gmina Skwierzyna 13 500,00 zł

28 Wycieczka edukacyjna 
"Śladami Powstania 
Wielkopolskiego"

- profilaktyka uzależnień,
- promocja aktywnych forma 
spędzania wolnego czasu,
- nauka odpowiedzialności i 
pracy zespołowej,
- zdobycie wiedzy z zakresu 
historii powstania 
wielkopolskiego.

Gmina Przytoczna 1 500,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Na szlaku harcerskiej 
przygody

- zwiększenie wiedzy 
uczestników projektu z zakresu 
geografii i historii Polski,
- rozwój zainteresowań i 
umiejętności w zakresie kultury 
i sztuki, ekologii, biologii, 
nowych technologii,
- zwiększenie sprawności 
fizycznej, poznanie nowych 
dziedzin sportu,
- nabycie i kształtowanie 
umiejętności pracy w grupie,
- zwiększenie samodzielności,
- promowanie wartości 
społecznych.

Lubuski Kurator Oświaty 132 000,00 zł

2 W obronie indiańskiej 
niepodległości

- zapoznanie dzieci i młodzieży z 
historią i tradycją Państwa 
Polskiego,
- wskazanie dzieciom jak ważna 
jest niepodległość państwa,
- kształtowanie poczucia 
przynależności do swojego 
kraju,
- kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich,
- poznanie walorów 
krajoznawczych i turystycznych 
Łukęcina i okolic pod kątem 
bogactwa ich historii,
- kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za życie.

Lubuski Kurator Oświaty 21 000,00 zł

3 W obronie indiańskiej 
niepodległości

- zapoznanie dzieci i młodzieży z 
historią i tradycją Państwa 
Polskiego,
- wskazanie dzieciom jak ważna 
jest niepodległość państwa,
- kształtowanie poczucia 
przynależności do swojego 
kraju,
- kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich,
- poznanie walorów 
krajoznawczych i turystycznych 
Łukęcina i okolic pod kątem 
bogactwa ich historii,
- kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za życie.

Lubuski Kurator Oświaty 24 000,00 zł
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4 W 12 dni dookoła świata - wytworzenie atmosfery 
życzliwości i poczucia 
bezpieczeństwa w drużynie,
- nabycie umiejętności 
wyznaczania azymutów, 
udzielania pierwszej pomocy,
- wykształcenie zaradności 
życiowej i samodzielności,
- zwiększenie wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka,
- budowanie więzi i poczucia 
braterstwa pomiędzy 
harcerzami,
- rozwijanie kreatywnego 
myślenia u harcerzy,
- rozbudzenie ciekawości i chęci 
podejmowania nowych 
wyzwań,
- zaszczepienie i propagowanie 
idei pracy nad sobą.

Lubuski Kurator Oświaty 12 600,00 zł

5 Na tropie Niepodległości - zwiększenie wiedzy 
uczestników z zakresu historii 
Polski,
- wychowanie do wartości 
społecznych i kulturowych,
- nabycie i kształtowanie 
umiejętności: pracy w grupie, 
komunikacyjnych oraz 
podejmowania decyzji,
- kształtowanie szacunku do 
przyrody, umiejętności 
wypoczywania na łonie natury, 
szanowania jej zasobów,
- zwiększenie świadomości 
potrzeby zdrowego trybu życia.

Lubuski Kurator Oświaty 8 000,00 zł

6 Na szczycie olimpu - zdobycie i ugruntowanie 
wiedzy o symbolach 
narodowych Polski,
- rozwój talentów i 
zainteresowań,
- aktywny i bogaty w atrakcje 
wypoczynek nad morzem,
- wypromowanie zdrowego 
trybu życia,
- rozwinięcie wyobraźni i 
twórczego myślenia,
- rozwinięcie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej,
- ukazanie uczestnikom wartości 
przyrody,
- promowanie wolontariatu.

Lubuski Kurator Oświaty 36 184,61 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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 Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1

7 Obóz 3 Szczepu Trop Hufca 
Nowa Sól ZHP

- poznanie walorów 
miejscowości nadmorskich,
- rozwój talentów i 
zainteresowań,
- aktywny i bogaty w atrakcje 
wypoczynek nad morzem,
- wypromowanie zdrowego 
trybu życia,
- rozwinięcie wyobraźni i 
twórczego myślenia,
- rozwinięcie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej,
- ukazanie uczestnikom wartości 
przyrody,
- promocja wolontariatu.

Lubuski Kurator Oświaty 21 000,00 zł

8 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 202 100,00 zł
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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

Grzegorz Woźniak Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-11
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