
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"WARTO JEST POMAGAĆ" BEMA 7 6 65-035 ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA LUBUSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas nieokreslony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2020 do 31-12-2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

przyjete zasady opisuje polityka rachunkowości

Data sporządzenia: 2021-04-22

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

Dorota Zubko Grzegorz Hryniewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-22

Dorota Zubko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Hryniewicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"WARTO JEST POMAGAĆ"
65-035 ZIELONA GÓRA
BEMA 7 6
0000318521

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2 677 774,96 3 180 114,90

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 6 106,51 7 494,33

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 671 668,45 3 172 620,57

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 2 677 774,96 3 180 114,90

PASYWA

A. Fundusz własny 2 677 181,04 3 177 790,35

I. Fundusz statutowy 1 099 082,48 2 677 181,04

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 183 444,70 0,00

IV. Zysk (strata) netto 394 653,86 500 609,31

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 593,92 2 324,55

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 593,92 2 324,55

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 2 677 774,96 3 180 114,90

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-22

Dorota Zubko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Hryniewicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"WARTO JEST POMAGAĆ"
65-035 ZIELONA GÓRA
BEMA 7 6
0000318521

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 684 347,12 2 064 818,34

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 896 870,61 1 097 466,62

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 80 992,54 22 000,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 706 483,97 945 351,72

B. Koszty działalności statutowej 1 329 423,92 1 570 887,71

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 700 297,07 777 147,75

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 73 118,58 22 000,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 556 008,27 771 739,96

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 354 923,20 493 930,63

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 354 923,20 493 930,63

I. Pozostałe przychody operacyjne 14 000,00 109,29

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 25 730,66 6 569,39

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 394 653,86 500 609,31

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 394 653,86 500 609,31

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

zobowiązania dot miesiaca grudnia

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

aktywa - 3180114,90

pasywa - 3180114,90

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

przychody nieodpłatna działaność - 1097466,62

przychody odpłatna działność - 22000,00

pozostałe przychody - 945351,72

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty nieodpłatna działalność - 1097466,62

koszty odpłatna działalność - 22000,00

pozostałe koszty - 945351,72

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

dodatni wynik finasowy zwiększa fundusz statutowy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody  1% - 1097466,62

koszty 1% - 777147,75

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie było sytuacji, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na sytuację finasową 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



Data sporządzenia: 2021-04-22

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

Dorota Zubko Grzegorz Hryniewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica BEMA Nr domu 7 Nr lokalu 6

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-035 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 536055056

Nr faksu E-mail wartojestpomagac@gmail.com Strona www www.wartojestpomagac.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-11-26

2009-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08030013900000 6. Numer KRS 0000318521

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 Hryniewicz Prezes TAK

Agnieszka Bachorz Wiceprezes TAK

Roland Bieniek Skarbnik 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

Aneta Fudali - Polewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Węgłowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aneta Szymenderska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"WARTO JEST POMAGAĆ"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-08 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy 
dzieciom, dorosłym i seniorom w ramach działalności pożytku 
publicznego. Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów 
statutowych, które mają wpływ na poziom zdrowia, kultury, rozwoju i 
edukacji społeczeństwa.
2. Celem Stowarzyszenia są także działania w zakresie:
2.1. popierania i rozwijania twórczości artystycznej,
2.2. promowania kultury oraz wszystkich nowych form związanych z 
szeroko pojętą sztuką
2.3. integracji środowisk artystycznych i zawodowych,
2.4. działalności charytatywnej, promocja i organizacja wolontariatu.

2.5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
edukacyjno - kulturalno -
artystycznych osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
rodzin w trudnej sytuacji
życiowej,
2.6. wspierania własnych członków w działaniach artystycznych.
2.7. inicjowanie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego 
trybu życia.
2.8. pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości.
2.9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspieranie osób 
niepełnosprawnych 
i zagrożonych społecznym wykluczeniem;
2.10. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu 
życia chorych osób,
na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działanie na rzecz 
promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej.
2.11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
2.12. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
2.13. działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
2.14. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży;
2.15.  edukowania społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i 
nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, 
kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu 
rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych 
przedsięwzięć;
2.16.      organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 
seniorów;
2.17.  działalności na rzecz wychowania w miłości do Ojczyzny, troski o 
Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych;
2.18.  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.19. niesienia pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach, domach 
dziecka, trudnej młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom;
2.20. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz członków rodzin lub 
opiekunów;
2.21. wsparcie różnych jednostek i organizacji w tym pozarządowych, 
miejskich i wojewódzkich.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-08 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań 
wynikających z działalności
pożytku publicznego. Celem priorytetowym jest ratowanie życia i zdrowia, 
zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, pokrywanie kosztów transportu do placówek zdrowia i 
pobytu w tych placówkach,
finansowanie specjalistycznych diet (niezbędnych w powrocie do zdrowia)
2. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
2.1. organizowanie imprez kulturalnych, inicjatyw artystycznych, w tym 
musicali, spektakli muzycznosłownych, recitali, koncertów, kabaretów,
2.2. prowadzenie różnorakich form edukacji kulturalnej, w szczególności 
warsztatów artystycznych
(tanecznych, teatralnych, wokalnych, plastycznych, filmowych) na rzecz 
społeczności krajowej
i międzynarodowej, oraz osób niepełnosprawnych,
2.3. realizowanie zadań zleconych przez państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty tożsamych lub zbieżnych z celami działania 
Stowarzyszenia,
2.4. dokumentowanie i rozpowszechnianie w formie utrwaleń na 
jakichkolwiek nośnikach: muzyki oraz widowisk kulturalnych, w 
szczególności zapisów dotyczących imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie,
2.5. oraz wydawanie publikacji, broszur związanych z działalnością 
Stowarzyszenia.
2.6. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach 
dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.
2.7. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w 
szczególności poprzez organizacje
wyjazdów, warsztatów, pokazów.
2.8. organizowanie imprez sportowych, inicjatyw zdrowotnych w tym 
zawodów, wydarzeń sportowych, zdrowotnych, półmaratonów, 
maratonów itp.
2.9. współpraca ze Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz innymi 
podmiotami na każdym polu działania
2.10. Niesienie różnorodnych form pomocy (zbiórki publiczne, koncerty, 
akcje, apele, itd.) umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2.11. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać 
działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność 
jest zbieżna z celami Stowarzyszenia
2.12. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których 
zadaniem jest prowadzenie
działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką 
zdrowotną.
2.13. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez 
świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności/osobami 
z orzeczeniem równoważnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Organizacja Pożytku Publicznego - Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zajmuje się szeroko pojętą pomocą osobom 
potrzebującym i chorym. Pomoc odbywa się na zasadzie pokrywania kosztów poniesionych w celach leczniczych, 
rehabilitacyjnych i innych niezbędnych w powrocie do zdrowia.  Dla każdego podopiecznego wyodrębnione zostaje 
indywidualne subkonto do wpłat, system płatności online, możliwe jest prowadzenie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie 1%
 podatku. Stowarzyszenie obejmuje opieką blisko 220 podopiecznych.
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Wśród podopiecznych są dzieci, które chorują na różnego rodzaju nowotwory, ziarniaki, cukrzyce, choroby oczu, padaczki, SMA 
itp. Są także osoby dorosłe, które również chorują na nowotwory, są po wylewach, urazach głowy, chorują na stwardnienie 
rozsiane itp. 
W całym 2020 roku:
Stowarzyszenie podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu pomoc tym, którzy tego potrzebują m.in. akcja 
„Wyprawka”, czyli wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich z Zielonej Góry (lista dzieci wytypowanych do 
otrzymania wyprawki tworzona jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze)
Podsumowaniem całorocznej działalności jest grudniowa Gala „Warto jest pomagać”, który w 2020 roku odbył się po raz XVI. Ze 
względu na sytuację pandemiczną oraz panujące obostrzenia, koncert wyjątkowo odbył się w formie online. Przy współpracy z 
Radio Index 96 fm charytatywna Gala „Warto jest pomagać” odbyła się 20 grudnia o godz. 16:00. Transmisja na żywo była 
dostępna na fanpagu Stowarzyszenia: facebook.com/WartoJestPomagac

Rok 2020 zdominowała pandemia Sars-Cov-2. Stowarzyszenie podjęło szereg działań związanych ze zwalczaniem jej skutków a 
także z ochroną przed wirusem: 
- W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało w ramach darowizny od firmy Pernod Richard i L’Oréal żele dezynfekujące, które były 
rozdawane w czasie pandemii. Żele można było także odbierać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Dąbrowskiego 35.  
Pozyskaliśmy i rozdaliśmy 3600 szt. żeli dezynfekujących.
8 i 9 czerwca 2020 członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze rozdawali żele na rynku przy ulicy Anieli Krzywoń i przy ulicy 
Owocowej w Zielonej Górze.
Żele trafiły także do:
- zielonogórskich miejskich żłobków, gdzie zostały przekazane dla rodziców pociech tam uczęszczających.
- Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, dla odwiedzających.
- rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Zielonej 
Górze.
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze.
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego w Zielonej Górze
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze.
-  w ramach środków pozyskanych z PFRON Stowarzyszenie od grudnia 2020 realizowało program „Świadczenie 
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie 
województwa lubuskiego”. Zadanie było ściśle związane z pomocą osobom niepełnosprawnym, które wymagają wsparcia 
właśnie z powodu pandemii koronawirusa.
- od 16. 11.2020 do 31.12.2020 Stowarzyszenie dzięki środków otrzymanym z ROPS w Zielonej Górze udzieliło 300 godzin 
wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach projektu „Lubuska Wskazówka – wielowymiarowe wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych”. Wsparcie dotyczyło mieszkańców powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskiego i żagańskiego. 
Udzielono 100 godzin wsparcia psychologicznego, 100 godzin poradnictwa prawnego oraz 100 godzin wsparcia społeczno- 
obywatelskiego.
- W tym trudnym czasie Stowarzyszenie nie zapomniało także o niezastąpionych medykach, którzy z trudem walczą o zdrowie 
osób zarażonych koronawirusem. Pojawił się duży problem z parowaniem okularów u lekarzy i pielęgniarek podczas 
wykonywania swoich czynności w maseczkach i przyłbicach. Stowarzyszenie z własnych środków zakupiło specjalistyczne żele 
do okularów, które niwelowały zaparowanie. Zakupiono żele do okularów za kwotę 1800 zł, które wystarczyły na 3000 użyć. 
Dodatkowo Stowarzyszenie sprezentowało medykom specjalny kalendarz (500 szt.), upamiętniający ich trudny wysiłek
- 10.11.2020 0 Przekazanie kilkuset sztuk maseczek ochronnych na ręce Pani Wioletty Baziuk, dyrektorki DPS dla Kombatantów 
w Zielonej Górze
- 16.11.2020, 28.12.2020 W czasie pandemii Stowarzyszenie wsparło także schronisko dla zwierząt w Zielonej Górze, 
przekazując niezbędne rzeczy, których w schronisku brakowało.
- W czasie pandemii Stowarzyszenie stworzyło grupę na Facebooku „Wirtualnie. Kreatywnie. Twórczo” Na grupie można 
znaleźć ciekawe pomysły artystyczne dla dzieci, które od wielu miesięcy zamknięte były w czterech ścianach. Grupa liczy 366 
członków.
- W biurze Stowarzyszenia odbył się cykl warsztatów dla dzieci pod nazwą „Artystą bądź”. Podczas zajęć dzieci uczyły się 
wykonywać „dzieła sztuki” z dostępnych powszechnie rzeczy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w 
nich ponad 40 dzieci. Warsztaty to świetnia odskocznia od zdalnego nauczania w czasie pandemii Covid:
https://www.facebook.com/343715595670145/posts/4813465748695085/?sfnsn=mo

07.12.2020 i 14.12.2020 Stowarzyszenie przekazało 1200 szt. kolorowych skoroszytów pozyskanych od sponsora dla 
zielonogórskich dzieci z miejskich przedszkoli.

Od marca 2020 do listopada 2020 r.  Stowarzyszenie realizowało projekt Młodzieżowe Centrum Wolontariatu "Warto jest 
pomagać" dzięki wsparciu z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej 
młodzieży ze społeczności Miasta Zielona Góra poprzez rozwijanie idei wolontariatu tzn. poprzez utworzenie Młodzieżowego 
Centrum Wolontariatu w ramach którego 30 wolontariuszy wzięło udział w warsztatach o charakterze obywatelskim. W ramach 
Centrum zostały zorganizowane zajęcia o charakterze warsztatowym dla młodzieży w wieku 13-30 lat, które miały na celu 
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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

700

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o rozwój indywidualnych zdolności i kompetencji jej uczestników. Uczestnikom 
projektu zostały zaoferowane trzy rodzaje warsztatów w zależności od preferencji zainteresowanych osób. Były to: warsztaty w 
ramach cyklu Szkoła Lidera, warsztaty dziennikarsko-reporterskie oraz zajęcia rękodzielnicze. Warsztaty miały na celu zachęcić 
młodzież do uczestnictwa w wolontariacie poprzez rozwój swoich naturalnych zdolności. Ważnym elementem zadania było 
utworzenie przy wsparciu uczestników tzw. Młodzieżowego Banku Czasu. Jest to inicjatywa w ramach, której wolontariusze 
oferowali swój czas lub swoje umiejętności, z których mogły skorzystać osoby potrzebujące za pośrednictwem banku.

W 2020 roku Stowarzyszenie korzystało ze wsparcia na rozwój instytucjonalny z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO. Dzięki wsparciu możliwe było zatrudnienie pracowników, 
kontynuacja działalności Centrum Pomocy, pokrywanie bieżących wydatków związanych z działalnością Stowarzyszenia czy 
zorganizowanie kampanii 1% podatku. Jest to największe wsparcie jakie Stowarzyszenie otrzymało od samego początku swojej 
działalności. 

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” było współorganizatorem Lubuskiego Lata Teatralnego Zielona Góra – Dąbie 2020. 
Łącznie 28 spektakli na scenie na plaży w Dąbiu oraz na Placu Teatralnym w Zielonej Górze zobaczyło kilka tysięcy osób 
włączając się z nami w odmrażanie kultury.

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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4.2. 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

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 osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zajmuje
się szeroko pojętą pomocą osobom
potrzebującym i chorym. Pomoc odbywa się na
zasadzie refundacji kosztów poniesionych w
celach leczniczych, rehabilitacyjnych i innych
niezbędnych w powrocie do zdrowia. Dla
każdego podopiecznego udostępnione zostaje
subkonto do wpłat, system płatności online,
możliwe jest prowadzenie zbiórek publicznych
oraz gromadzenie 1% podatku. Stowarzyszenie
obejmuje opieką ponad 200 podopiecznych. Są
to dzieci, które chorują na różnego rodzaju
nowotwory, ziarniaki, cukrzyce, choroby oczu
itp. Są także osoby dorosłe, które również
chorują na nowotwory, są po wylewach, urazach
głowy, chorują na stwardnienie rozsiane itp. W
całym roku Stowarzyszenie podejmuje różnego
rodzaju działania mające na celu pomoc tym,
którzy tego potrzebują m.in. akcja „Wyprawka”,
czyli wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin
wielodzietnych i ubogich z Zielonej Góry (lista
dzieci wytypowanych do otrzymania wyprawki
tworzona jest przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze). Podsumowaniem całorocznej
działalności jest grudniowy koncert „Warto jest
pomagać”, który w 20120 roku odbył się po raz
XVI – wyjątkowo online, ze względu na sytuację 
pandemiczną. 
Rok 2020 zdominowała pandemia Sars-Cov-2. 
Stowarzyszenie podjęło szereg działań 
związanych ze zwalczaniem jej skutków, a także 
z ochroną przed wirusem.

94.99.Z 777 147,75 zł
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1 097 466,62 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 424 638,74 zł

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) 2 071 497,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 097 466,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 6 569,39 zł

e) pozostałe przychody 945 461,01 zł

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 osób 
niepełnosprawnych

Podsumowaniem całorocznej działalności 
jest grudniowa Gala „Warto jest pomagać”. 
Dotychczas odbyło się 16 edycji, podczas 
każdej z nich udało się pomóc 
podopiecznym Stowarzyszenia. Na 
zaproszenie Grzegorza Hryniewicza do 
Zielonej Góry przyjechało ponad 150 
artystów, którzy zaśpiewali podczas 
koncertów Akcji „Warto jest pomagać” 
m.in. D. Wellman, N. Kukulska, K. Wilk, K. 
Prońko, M. Szpak, M. Różczka, D. 
Miśkiewicz, Marcelina, M. Podulka, P. 
Kosiarkiewicz, Ł. Zagrobelny, E. Flinta, B. 
Jędrzejak, D. Gardias, J. Brodzik i inni. Cały 
dochód z gali przekazywany jest na leczenie 
podopiecznych Stowarzyszenia.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 462 072,98 zł

2.4. Z innych źródeł 87 318,68 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 196 573,54 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 777 147,75 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

1 Działania na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia - pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, 
dojazdów do placówek zdrowia, specjalistycznych diet, zakup sprzętu specjalistycznego. Pomoc w 
ramach Akcji "Wyprawka" . Inne działania (i ich koszty) na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, 
osób potrzebujących

777 147,75 zł

1 Wsparcie podopiecznej Zuzi P. 33 485,52 zł

2 Wsparcie podopiecznego Antosia J. 28 888,76 zł

3 Wsparcie podopiecznej Ani G. 25 227,95 zł

4 Wsparcie podopiecznego Karola M. 22 939,98 zł

5 Wsparcie podopiecznej Róży R. 22 311,16 zł

6 Wsparcie podopiecznej Magdy R. 19 025,65 zł

w 
tym:

0,00 zł

296 488,74 zł

72 900,00 zł

55 250,00 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:

120,00 zł

453 144,80 zł

0,00 zł

8 808,18 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 320 318,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 570 887,71 zł 777 147,75 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

777 147,75 zł 777 147,75 zł

22 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

771 739,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 21 334,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

21 334,00 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

95 116,00 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)

2 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)

1,00 etatów

15 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

12 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 286 613,95 zł

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

286 613,95 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)  

1 404,97 zł

7 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)

11 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

11 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

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

41 313,87 zł

41 313,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 245 300,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 286 613,95 zł
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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)

Wynagrodzenia pochodzą z otrzymanych w ramach 
konkursów dotacji.
- NIW CRSO: PROO 1A (zatrudnienie animatora 
społecznego, fundraiserów, specjalisty ds. promocji)
- NIW CRSO: FIO 2020 (zatrudnienie specjalistów 
prowadzących warsztaty dla uczestników)
- PFRON Świadczenie poradnictwa psychologicznego dla 
osób niepełnosprawnych (tryb pozakonkursowy) - 
zatrudnienie psychologa. 
-ROPS - Lubuska Wskazówka - Wielowymiarowe 
poradnictwo dla osób niepełnosprawnych. (zatrudnienie 
specjalistów prowadzących wsparcie psychologiczne, 
prawne, społeczno-obywatelskie) 
Kwota wskazana w punkcie VI.11 dotyczy wynagrodzenia 
prawnika, który w grudniu 2020 udzielił  wsparcia osobom 
niepełnosprawnym (100 godzin x 150 zł)

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 Lubuska Wskazówka - 
wielowymiarowe 
poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych.

Wsparcie psychologiczne, 
prawne, społeczno-
obywatelskie dla osób 
niepełnosprawnych 
mieszkających na terenie 
powiatów: zielonogórskiego, 
nowosolskiego, żarskiego, 
żagańskiego

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

38 900,00 zł

2 Lubuskie Lato Teatralne 
Dąbie 2020

Organizacja Lubuskiego Lata 
Teatralnego w Dąbiu w 2020r.

Starostwo Powiatowe w Krośnie 
Odrzańskim

9 000,00 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

15 000,00 zł

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

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

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 

3 XVI Gala charytatywna 
"Warto jest pomagać"

Organizacja XVI Gali 
charytatywnej "Warto jest 
pomagać"

Miasto Zielona Góra 25 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Wzmocnienie potencjału 
instytucjonalnego i misji 
programowej 
Stowarzyszenia Warto jest 
pomagać!

Wzmocnienie potencjału 
instytucjonalnego i misji 
programowej Stowarzyszenia 
Warto jest pomagać!

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

221 248,74 zł

2 Młodzieżowe Centrum 
Wolontariatu „Warto jest 
pomagać”.

Organizacja Centrum 
Wolontariatu wraz z 
warsztatami dla  wolontariuszy.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

75 240,00 zł

3 Świadczenie 
specjalistycznego 
poradnictwa  
psychologicznego/psychoter
apeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych na 
terenie województwa 
lubuskiego

wsparcie psychologiczne dla 
osób niepełnosprawnych 
mieszkających na terenie 
województwa lubuskiego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

55 250,00 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 Hryniewicz Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-08
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