
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 2021-08-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica AL. ZWYCIĘSTWA Nr domu 51 Nr lokalu 11

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-207 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 519181492

Nr faksu E-mail pomorskielzs@wp.pl Strona www www.lzs-pomorski.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-09-14

2018-09-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702095100000 6. Numer KRS 0000748679

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Klecha prezes TAK

Franciszek Kaszubowski członek Zarządu TAK

Jan Trofimowicz wiceprezes TAK

Jarosław Ścigała wiceprezes TAK

Jarosław Dywizjusz skarbnik TAK

Jerzy Tkaczyk sekretarz TAK

Danuta Janczak członek Zarządu TAK

Lech Kwiatkowski członek Zarządu TAK

Ryszard Mazerski członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POMORSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Zrzeszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami 
5) promocji i organizacji wolontariatu; 
6) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki; 
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 
13) turystyki i krajoznawstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mieczysław Pietroń Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Licau członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Stanisław Czaja członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 6 Zrzeszenie podejmuje 
następujące działania: 
1) promuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego 
realizację w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych 
oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami 
i organizacjami;
2) organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i 
krajoznawcze dla swych członków oraz w środowisku działania, jak 
również bierze udział w imprezach o podobnym charakterze 
organizowanych przez organy samorządowe i państwowe oraz inne 
organizacje i stowarzyszenia; 
3) propaguje piękno ojczystego kraju, zapoznaje z jego dorobkiem 
kulturalnym oraz współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i 
zabytków kultury; 
4) wydaje niekomercyjne opracowania promujące kulturę fizyczną i 
turystykę; 
5) organizuje kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, kolonie i obozy; 
6) buduje, utrzymuje i wyposaża obiekty sportowe, turystyczne i 
rekreacyjne oraz dostosowuje je do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
7) organizuje szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz 
sportowców nie pełnosprawnych; 
8) inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie sportu, rekreacji 
i turystyki; 
9) współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i 
turystyki z instytucjami i organizacjami; 
10) zgodne z prawem w ramach statutowej działalności podejmuje inne 
przedsięwzięcia celowe dla rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji i 
turystyki; 
11) wykonuje poprzez swoje organy i członków zwyczajnych publiczne 
zadania zlecone w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki, 
promocji i organizacji wolontariatu, związanej z realizacją celów 
statutowych; 
12) promuje i organizuje rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenach 
popegeerowskich; 
13) przyznaje stypendia sportowe; 
14) organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i 
współpracę międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, 
rekreacji i turystyki.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

9500

133

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- W 2020 Pomorskie Zrzeszenie LZS realizowało cel upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację lub współorganizację 
74 ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, w tym masowych imprez biegowych, marszobiegowych 
oraz imprez w różnych dyscyplinach sportu, z udziałem ponad 8,5 tys uczestników. Ilość uczestników była ograniczona ze 
względu na obowiązujące obostrzenia i limity dotyczące organizatorów imprez. 
- Kontynuowano działalność i powołano nowe grupy seniorskie, które spotykały się na systematycznych zajęciach rekreacyjno - 
sportowych, oraz zawodach, w tym m. in. Senioradzie, Mistrzostwach Pomorskiego Zrzeszenia LZS w bowlingu seniorów oraz 
innych ogólnodostępnych imprezach organizowanych przez LZS. W ramach dwóch prowadzonych programów funkcjonowało 
łącznie 10 grup seniorskich.
- Zakupiono sprzęt sportowy (200 kompletów), który będzie służył seniorom oraz przygotowano treningi on-line z propozycją 
ćwiczeń w domu.
- Prowadzono zajęcia dla 5 grup sportowo - profilaktycznych w programie "Zapobieganie uzależnieniom i patologiom 
społecznym przez sport".
- Prowadzono działania mające na celu podniesienie poziomu sportowego reprezentantów LZS biorących udział w imprezach 
rangi mistrzowskiej, zarówno przez wsparcie klubów programami "Wiodące Ludowe Kluby Sportowe" (WLKS) oraz "Ośrodki 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS" (OSSM LZS), jak również przez zakup sprzętu dla klubów ze środków pochodzących z 1% 
oraz pomoc merytoryczną i organizacyjną.
- Prowadzono działania edukacyjne w zakresie szkolenia nowej kadry organizatorów sportu i rekreacji fizycznej, w tym liderów 
sportu wiejskiego; promocji zdrowia i pozytywnego wpływu aktywnego stylu życia na zdrowie; działań uświadamiających dzieci 
i młodzież co do znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu patologiom społecznym; sportowej rywalizacji wg zasad Fair 
Play.
- Pozyskano nowych wolontariuszy sportu i rekreacji.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Upowszechnianie sportu i rekreacji fizycznej w 
środowisku wiejskim gmin i małych miast 
poprzez: - organizację 74 ogólnodostępnych, w 
tym masowych imprez biegowych i innych 
imprez sportowo – rekreacyjnych (w różnych 
dyscyplinach sportu), w tym cykli imprez 
biegowych, - upowszechnienie kultury fizycznej 
poprzez udział w imprezach ponad 8500 tysięcy 
uczestników, podniesienie poziomu sportowego 
reprezentantów LZS biorących udział w 
imprezach rangi mistrzowskiej - poprawa 
wyników reprezentacji województwa w 
Mistrzostwach LZS. Program podnoszenia 
poziomu sportowego reprezentantów 
województwa pomorskiego LZS prowadzony jest 
od kilku lat z bardzo dobrym skutkiem - 
województwo pomorskie awansowało w 
krajowym współzawodnictwie LZS - z ostatnich 
miejsc w latach wcześniejszych do pierwszej 
piątki (na 16 województw biorących udział w 
rywalizacji). Dzięki dofinansowaniu możemy dać 
szansę udziału w zawodach większej ilości 
zawodników, co procentuje lepszymi wynikami 
oraz daje szanse pokazania się zawodnikom, 
którzy nie są "numerami 1" w swoich klubach. - 
wsparcie najmniejszych klubów sportowych LZS 
przez pomoc merytoryczną, organizacyjną i 
materialną, m. in. przekazanie sprzętu 
sportowego zakupionego przez PZ LZS w ramach 
środków pozyskanych z tytułu 1% podatku.

85.51.Z 6 246,54 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie zajęć dla grup sportowo - 
profilaktycznych, w których udział wzięło 105 
uczestników. Stworzono warunki sprzyjające 
realizacji potrzeb, których zaspokojenie 
motywuje do powstrzymywania się od 
spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków 
i dopalaczy. Działania profilaktyczne 
skoncentrowane były na wzmacnianiu 
czynników chroniących, tj. przede wszystkim 
rozwijaniu konstruktywnych zainteresowań. 
Prowadzą one do kompensowania lub 
redukowania wpływu czynników ryzyka oraz 
wspierania potencjału rozwojowego odbiorców 
tych działań.

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Powołanie grup seniorów biorących udział w 
systematycznych zajęciach rekreacyjno - 
sportowych oraz zajęciach dotyczących podstaw 
korzystania z komputera / smartfona. Seniorzy 
poprzez działalność osób prowadzących zajęcia 
uaktywnili się i zaczęli systematycznie się ruszać. 
Nauczyli się również dobierać aktywność 
fizyczną do swojego stanu zdrowia oraz 
zacieśniali więzi między sobą. Osoby te 
zauważają istotną poprawę swojego zdrowia i 
samopoczucia. Ponadto odbyły się zawody dla 
seniorów, takie jak Seniorada - igrzyska 
sportowo - rekreacyjne dla osób w wieku 50+, 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w 
bowlingu seniorów, oraz wiele innych imprez, w 
których seniorzy mogli wystartować.

93.19.Z 0,00 zł
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14 026,96 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 325 000,00 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) 691 207,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 588 292,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 102 914,49 zł

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

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: 155 899,39 zł

2.4. Z innych źródeł 196 281,10 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 413,17 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: 666 124,32 zł 7 413,17 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 519 986,44 zł 7 413,17 zł

1 Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców województwa pomorskiego oraz 
podnoszenie poziomu sportowego reprezentantów LZS przez wsparcie udziału w zawodach i 
zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego w procesie szkoleniowym i podczas zajęć sportowo 
- rekreacyjnych.

7 413,17 zł

1 Sokół Malbork 1 369,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

325 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

52 290,00 zł

3 579,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

95 530,39 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 68 306,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

106 999,49 zł

39 138,39 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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: Umorzenie składek ZUS w związku z COVID-19

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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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)

1 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

48 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

7 896 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

133 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)

250 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

100 osób

150 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 164 785,71 zł

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

164 785,71 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)

332,30 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)  

238,70 zł

16 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)

0 osób

w 
tym:

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

16 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

47 803,04 zł

42 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 252,78 zł

- inne świadczenia 1 550,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 116 982,67 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 164 785,71 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-24 10



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

2 000,00 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)

Wszyscy członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia 
wyłącznie z przyznanych Zrzeszeniu dotacji, w ramach 
prowadzonych dodatkowych działań, tj. obsługi trenerskiej i 
instruktorskiej w Wiodących Ludowych Klubach 
Sportowych lub Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS; technicznej, szkoleniowej bądź finansowej, 
nie zaś z samego tytułu bycia członkiem Zarządu.

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 Organizacja imprez 
sportowo - rekreacyjnych i 
aktywizacja mieszkańców 
gmin i małych miast 
województwa pomorskiego

Upowszechnienie sportu i 
rekreacji fizycznej w środowisku 
wiejskim gmin i małych miast 
poprzez organizację 
ogólnodostępnych imprez 
sportowych o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim 
oraz międzynarodowym, - 
powołanie grup aktywnych 
seniorów, - podnoszenie 
poziomu sportowego 
reprezentantów LZS biorących 
udział w imprezach rangi 
mistrzowskiej, - pozyskanie 
nowych wolontariuszy, - 
wsparcie działalności klubów 
LZS, - działania edukacyjne.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

265 000,00 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

1 500,00 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 Zapobieganie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 
przez sport

Ograniczenie skali 
występowania problemów 
alkoholowych, oraz zażywania 
substancji psychoaktywnych na 
terenie wsi i małych miast 
województwa pomorskiego.- 
Promocja zdrowego stylu życia - 
wzrost wiedzy i zmiana postaw 
u uczestników programu oraz 
ich rodzin, - Profilaktyka 
uniwersalna i selektywna - 
eliminowanie lub redukowanie 
wpływu znaczących czynników 
ryzyka używania lub 
nadużywania substancji 
psychoaktywnych i alkoholu 
oraz ich kompensowanie 
poprzez wzmacnianie 
czynników chroniących.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

20 000,00 zł

3 Aktywny Senior Prowadzenie systematycznych 
zajęć sportowo - rekreacyjnych 
oraz z zakresu podstawowej 
obsługi komputera czy 
smartfona dla seniorów.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

15 000,00 zł

4 Stop Samotności otwieramy 
nowe możliwości!

Zmniejszenie samotności i 
izolacji seniorów, utrzymanie i 
poprawa sprawności fizycznej, 
zwiększanie kompetencji i 
aktywności społecznej osób 
starszych.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

15 000,00 zł

5 Działania pomocowe dla 
seniorów

Wspieranie seniorów podczas 
izolacji spowodowanej 
epidemią COVID-19 poprzez 
zaopatrzenie ich w sprzęt 
sportowy oraz prowadzenie 
treningów on - line.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Poza zadaniami realizowanymi ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Pomorskie Zrzeszenie LZS 
otrzymało w 2020 (podobnie jak w latach poprzednich) środki z Krajowego Zrzeszenia LZS, pochodzące z dotacji z 
MSiT. W ramach tych środków realizowane były takie zadania jak:
- Wiodące Ludowe Kluby Sportowe (WLKS),
- Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS (OSSM LZS).

Środki te służyły jako wsparcie dla klubów LZS, które zdobyły minimum 30 punktów w systemie sportu 
młodzieżowego w roku poprzedzającym otrzymanie dotacji. Fundusze te były bardzo dużym wsparciem dla klubów 
ze środowisk gmin i małych miast województwa pomorskiego, a zostały wykorzystane przede wszystkim jako 
dofinansowanie wyjazdów na zawody i obozy sportowe uzdolnionej sportowo młodzieży oraz zakup niezbędnego 
sprzętu sportowego.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Klecha
Jan Trofimowicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-08-24
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