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• 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 2021-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica SULECHOWSKA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-119 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 511087972

Nr faksu E-mail biuro@skmzastal.pl Strona www www.skmzastal.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-21

2004-12-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97126413500000 6. Numer KRS 0000055814

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

Sergiusz Czapla Prezes TAK

Arkadiusz Siminski Wiceprezes TAK

Przemysław Karwowski Członek TAK

Jarosław Pogoda Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Janecki Członek TAK

Jarosław Traczyk Członek TAK

STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ "ZASTAL"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele i przedmiot działania:

Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest rozwój sportu 
kwalifikowanego, a w szczególności koszykówki chłopców i dziewcząt, jak 
również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży.
Współzawodnictwo sportowe poprzez uczestniczenie w zawodach i 
imprezach sportowych w kraju i zagranicą. Rozwijanie aktywności 
ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. Propagowanie zdrowego i sportowego 
stylu życia. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Przedmiot działalności Stowarzyszenia realizowany jest przez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w formie 
treningów, konsultacji, obozów, pogadanek przy pomocy fachowej kadry 
trenersko - instruktorskiej.
2. Organizowanie imprez sportowych towarzyskich i mistrzowskich oraz 
sportowo-rekreacyjnych.
3. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa oraz swoich 
członków przez organizowanie zajęć i obozów sportowych, imprez 
sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
4. Uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych, organizowanych 
przez inne kluby lub instytucje zajmujące się rozwojem kultury fizycznej i 
sportu oraz udział w zawodach międzynarodowych w kraju i zagranicą.
5. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród podopiecznych.
6. Wykonywanie usług zleconych przez organizacje kultury fizycznej i 
sportu, inne organizacje poza sportowe w zakresie organizowania imprez 
sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych.
7. Uczestniczenie w procesie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, 
rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
8. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia.
10. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego.
11. Realizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
12. Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako dodatkowej w 
stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochód w całości 
przeznacza się na statutowe cele Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest szkolenie młodzieży, SKM ZASTAL prowadził 
następujące
grupy młodzieżowe:
- rocznik 2002 03 JUNIOR ZY STARSI/III liga 
- rocznik 2004 JUNIOR 
- rocznik 2005 JUNIOR II 
- rocznik 2006 KADET I 
- rocznik 2007 KADET II 
- rocznik 2008 MŁODZIK 
- rocznik 2009 mini koszykówka 
- rocznik 2006 dz KADETKI 
- rocznik 2003/04/05 dz JUNIORKI 
- rocznik 2008 dz i młodsze MŁODZIK 
- rocznik 2010 i młodsze dz mini koszykówka

Wszystkie grupy brały udział w rozgrywkach makroregionu dolnośląsko-lubuskiego oraz w strefie woj. lubuskiego.
Sezon 2019/2020 w związku z pandemią Covid 19 został zakończony z dniem 12.03.2020 r. W kategorii U20 Junior starszy po 
przegranym barażu w strefie dolnośląsko lubuskiej nie uzyskał awansu do rozgrywek centralnych. Pozostałe nasze drużyny w 
kategorii chłopców U14, U16, U18 oraz U14 dziewcząt uzyskały w strefie dolnośląsko lubuskiej awans do rozgrywek 
centralnych. Jednakże przez pandemię rozgrywki U16 i U18 zostały zmodyfikowane lub odwołane w kategoriach U14 M i U14K. 
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W związku z powyższym nasze drużyny za kończyły sezon bez możliwości rywalizacji w rozgrywkach centralnych.

Perspektywiczna i utalentowana młodzież, brała również udział w rozgrywkach o wejście do II ligi występując w drużynie 
trzecioligowej SKM ZASTAL Zielona Góra.

Nasz drużyna dzielnie walczyła w rozgrywkach awansując do czołowej 8. Ostatecznie zajęliśmy 7 miejsce w strefie dolnośląsko 
lubuskiej.
Duży sukces odnieśliśmy w rozgrywanych po raz pierwszy zawodach koszykówki 3x3 chłopców. Nasze dwie drużyny w kategorii 
U17 awansowały z półfinałów rozegranych w maju we Wrocławiu do finału w Gdyni. Finał został rozegrany w sierpniu 2020 r. 
Ostatecznie nasze drużyny zostały sklasyfikowane na miejscach 11 i 12. W finałach uczestniczyło 25 drużyn. We wrześniu 
zorganizowano nieoficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii U14 w Radomiu. W zawodach udział wzięły 32 najwyżej 
sklasyfikowane drużyny w kraju. Nasza drużyna rocznika 2006 ostatecznie została sklasyfikowana na miejscach 5-8.

Ponadto od dwóch sezonów bierzemy udział w rozgrywkach Central European Youth Basketball League nowy projekt dla drużyn 
z środkowo wschodniej części Europy. W rozgrywkach uczestniczą drużyny m.in: z Austrii, Słowacji, Czech, Niemiec i Polski. Dla 
naszych koszykarzy jest to szansa na podniesienie swoich umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami z innych państw oraz forma 
przygotowań do Mistrzostw
Polski. W ramach rozgrywek CEYBL rozgrywa się 4 turnieje eliminacyjne oraz Turniej Finałowy. W rozgrywkach CEYBL do sezonu 
2019/2020 zgłosiły się łącznie 4 zespoły SKM ZASTAL. Do czasu nastania pandemii nasze drużyny osiągnęły następujące wyniki:

Central European Youth Basketball League młodzicy U14M:

Turniej nr I: Česká Třebowá (Czechy) w dniach 4-6.10.2019r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła III miejsce w turnieju.

Turniej nr II: Pardubice (Czechy) w dniach 6-8.12.2019r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła III miejsce w turnieju.

Turniej nr Turniej nr III: Weiβenfels (Niemcy) w dniach 21-23.02.2020r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła III miejsce w turnieju. Drużyna ukończyła rozgrywki, będąc na V miejscu w tabeli.

Central Europen Youth Basketball League kadeci U15M i U16M:

Turniej nr I: Česká Třebowá (Czechy) w dniach 1-3.11.2019 kadeci U15M i U16M 6 drużyn 
Drużyna SKM Zastal 2004 zajęła III miejsce, a drużyna SKM Zastal 2005 IV miejsce w turnieju.

Turniej nr II: Zgorzelec w dniach 13-15.12.2019r kadeci U15M 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal 2005 zajęła V miejsce w turnieju

Turniej nr III: Handlová (Słowacja) w dniach 07-09.02.2020r kadeci U16M 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal 2004 zajęła III miejsce w turnieju.
Drużyna U16M ukończyła rozgrywki na miejscu III w tabeli, a drużyna U15M na miejscu VII w tabeli.

Central European Youth Basketball League juniorzy U18M:

Turniej nr I: Česká Třebowá (Czechy) w dniach 29.11 - 1.12.2019r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła IV miejsce w turnieju.

Turniej nr II: Crailsheim (Niemcy) w dniach 10-12. 01.2020r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła III miejsce w turnieju.

Turniej nr III: Wrocław w dniach 07-09.02.2020r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła IV miejsce w turnieju.

Turniej nr IV: FINAŁ Písek (Czechy) w dniach 28.02 1.03.2020r 6 drużyn
Drużyna SKM Zastal zajęła III miejsce w turnieju finałowym.

Osiągnięcia drużyn SKM Zastal Zielona Góra w sezonie 2019/2020 ( mecze rozegrane do dn.12.03.2020)
1/ 3LM
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło VII miejsce w tabeli.
2/ Juniorzy U18M
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło III miejsce w tabeli.
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3/ Juniorki U18K
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło VII miejsce w tabeli.
4/ Kadeci U16M
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło IV miejsce w tabeli.
5/ Kadeci U15M
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło I miejsce w tabeli.
6/ Młodzicy U14M 
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło I miejsce w tabeli.
7/ Młodziczki U14K
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło III miejsce w tabeli.
8/ Mini koszykówka U13M
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło VI miejsce w tabeli.
9/ Mini koszykówka U12M
W klasyfikacji końcowej SKM Zastal Zielona Góra zajęło VI miejsce w tabeli.
10/ koszykówka 3x3 U17M Finał Mistrzostw Polski 
W klasyfikacji końcowej SKM I Zastal Zielona Góra zajął XI miejsce, a SKM II Zastal Zielona Góra XII miejsce w Polsce.

Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone przez Stowarzyszenie brały udział w zgrupowaniu zimowym w formie półkolonii 
koszykarskiej w Zielonej Górze i zgrupowaniach letnich, które odbyły się w Mrzeżynie oraz Złotym Stoku.

Drużyny ,,wiodące’’ i ,,młodsze’’ brały również udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych m.in:
1/ dn. 11-13.09.2020r Rawicz (IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki im.T.Konata) rocz.2007  zajęte miejsce: I miejsce na 4 
drużyny
2/ dn. 12.09.2020r Wschowa (Memoriałowy Turniej im. Kazimierza Marczewskiego i Romana Terlikowskiego) r.2 008 (dz)  
zajęte miejsce:
V miejsce na 8 drużyn
3/ dn. 13.09.2020r Nowa Sól (Memoriałowy Turniej im. Kazimierza Marczewskiego i Romana Terlikowskiego) r.2008 zajęte 
miejsce: 
I miejsce na 8 drużyn
4/ dn. 9-13.09.2020 Radom ( Polish Champion U14M) r.2006 zajęte miejsce: 5 - 8 miejsce na 32 drużyny
5/ dn. 12-13.09.2020r Leszno, r.2006(dz)  zajęte miejsce: 
6/ dn. 19-20.09.2020r Poznań (8 Memoriał Gerarda Gramse) r.2004 zajęte miejsce: II miejsce na 4 drużyny
7/ dn. 02-04.10.2020r Zielona Góra ( Finał Polish Youth Hoop Heroes U15M) r.2005 zajęte miejsce: IV miejsce na 8 drużyn
8/ dn. 20-22.11.2020r Warszawa (Wawer CUP 2020) r.2009  zajęte miejsce: IV miejsce na 8 drużyn
9/ dn. 06.12.2020r Zielona Góra (Turniej o Puchar FRANKO) r.2009  zajęte miejsce: II miejsce na 4 drużyny
10/ dn. 11-13.12.2020r Wrocław r.2007  zajęte miejsce: III miejsce na 6 drużyn
11/ dn. 11-13.12.2020r Bydgoszcz (XXIX Memoriał im. R.Zamiary) r.2006  zajęte miejsce: I miejsce na 8 drużyn
12/ dn. 29.12.2020r Opalenica (Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Opalenica) r.2009  zajęte miejsce: I miejsce na 3 drużyny.

W konsultacjach kadr narodowych u dział brali w 2020 roku:
U15M
Milan Żeromski
U15K
Maja Majerska
U14M
Mateusz Marucha.

Od kilku lat SKM Zastal wraz z partnerem szkoleniowym Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych prowadzi 
KOSZYKARSKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY PZKOSZ w pionie męskim w Zielonej Górze.  Ponadto od 
września udało się utworzyć Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Zielonej Górze, w ramach którego funkcjonują trzy 
grupy szkoleniowe (około 55 dzieci) w klasach I V, w SP10 w Zielonej Górze, SP26 w Przylepie oraz w SKM ZASTAL.

Rok 2020 zapowiadał się obiecująco w wydarzenia dla SKM Zastal w sferze organizacji. Natomiast prawie wszystkie działania 
zostały przystopowane i zablokowane przez pandemię COVID 19. Odwołane lub wstrzymane na długi okres zostały: treningi, 
rozgrywki MP oraz CEYBL.
Po wznowieniu rozgrywek w kategoriach młodzieżowych przy wprowadzeniu zakazu udziału publiczności udało nam się wyjść 
naprzeciw naszym kibicom. Z wszystkich meczów, które rozgrywane były na boisku głównym w hali do koszykówki na ul. Amelii 
prowadzona była transmisja LIVE.
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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)

nie dotyczy

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

26

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1.Organizowanie i prowadzenie szkolenia 
sportowego w formie treningów, konsultacji, 
obozów, pogadanek przy pomocy fachowej 
kadry trenersko - instruktorskiej.
2.Organizowanie imprez sportowych 
towarzyskich i mistrzowskich oraz sportowo-
rekreacyjnych.
3.Prowadzenie działalności na rzecz ogółu 
społeczeństwa oraz swoich członków przez 
organizowanie zajęć i obozów sportowych, 
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
4.Uczestniczenie w zawodach i imprezach 
sportowych, organizowanych przez inne kluby 
lub instytucje zajmujące się rozwojem kultury 
fizycznej i sportu oraz udział w zawodach 
międzynarodowych w kraju i zagranicą.

93.12.Z 3 568,03 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1.Organizowanie i prowadzenie szkolenia 
sportowego w formie treningów, 
konsultacji, obozów, pogadanek przy 
pomocy fachowej kadry trenersko - 
instruktorskiej.
2.Organizowanie imprez sportowych 
towarzyskich i mistrzowskich oraz 
sportowo-rekreacyjnych.
3.Prowadzenie działalności na rzecz ogółu 
społeczeństwa oraz swoich członków przez 
organizowanie zajęć i obozów sportowych, 
imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych.
Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone 
przez Stowarzyszenie brały udział w 
zgrupowaniu sportowym zimowym w 
formie półkolonii w Zielonej Górze oraz 
udział w obozach sportowych letnich w 
Mrzeżynie i Złotym Stoku. Za w/w 
zgrupowania pobierana była odpłatność.
Poszczególne roczniki, w miarę możliwości 
(ograniczenia z powodu Covid-19) 
uczestniczyły w turniejach krajowych i 
zagranicznych. Zawodnicy częściowo 
pokrywali koszty udziału.

93.12.Z 7 293,17 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
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34 723,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 308 680,00 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) 1 213 862,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 578 085,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 396 152,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 207 428,08 zł

d) przychody finansowe 36,43 zł

e) pozostałe przychody 32 160,63 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe.
Umieszczanie nazw (logo) firm-sponsorów na strojach sportowych, banerach, roll-up w 
związku z prowadzonymi rozgrywkami sportowymi i innymi wydarzeniami sportowymi.
Umieszczanie logo firm w internecie (facebook, strona SKM Zastal), na plakatach, 
kalendarzach oraz na autobusie stowarzyszenia.
W okresie sprawozdawczym przedłużono o kolejny rok umowę ze sponsorem tytularnym 
stowarzyszenia na sezon 2020/2021 - FATTOm Deweloper. W związku z tym wszystkie grupy 
rozgrywkowe występowały pod nazwą SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER. Ponadto, pomimo 
trudnej sytuacji w kraju, udało się utrzymać dotychczasowych sponsorów.
Podpisano umowę współpracy z firmą KAPPA na produkcję nowych strojów meczowych i 
dresów klubowych.

2 49.39.Z

Świadczenie usług transportowych.
Stowarzyszenie jest w posiadaniu autobusu, który został wzięty w leasing przede wszystkim 
na potrzeby statutowe stowarzyszenia, do przewozu zawodników i zawodniczek na mecze 
ligowe, centralne i na turnieje.
W okresach, kiedy autobus nie jest wykorzystywany do celów statutowych, stowarzyszenie 
świadczy usługi transportowe podmiotom zewnętrznym. Przychód uzyskany z tych usług w 
całości wspiera działalność statutową stowarzyszenia. 
Działania w tym zakresie zostały przystopowane i zablokowane przez pandemię COVID-19.

3 47.19.Z

Sprzedaż gadżetów klubowych.
Stowarzyszenie stara się wspierać swój budżet poprzez sprzedaż gadżetów klubowych z logo 
SKM ZASTAL.
Na gadżety klubowe składają się: bluzy, koszulki, skarpety, czapki, kominy, ręczniki, 
kalendarze.
Sprzedaż gadżetów prowadzona jest poprzez sklep internetowy, jak również podczas imprez 
sportowych organizowanych przez stowarzyszenie. Ponadto zakupu można dokonać 
bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia. 
Działalność ta również została bardzo ograniczona w związku z COVID-19.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 438 109,58 zł

2.4. Z innych źródeł 432 349,06 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 8 761,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 861,20 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: 1 105 966,75 zł 10 861,20 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

500 533,40 zł 3 568,03 zł

370 732,91 zł 7 293,17 zł

74 345,90 zł

1 Poniesione koszty związane z turniejami wyjazdowymi poszczególnych roczników oraz koszty 
sprzętu sportowego.

10 861,20 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

308 680,00 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:

224 931,50 zł

5 750,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

207 428,08 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 77 551,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 25 419,09 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 133 082,18 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 433,80 zł

156 723,88 zł

196,86 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 133 082,18 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 213 862,34 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)

5 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)

5,00 etatów

23 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

21 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)

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 412 028,40 zł

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

392 363,40 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 

19 665,00 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)

2 015,00 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)  

1 320,00 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  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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

143 211,40 zł

135 385,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 826,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 268 817,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 63 559,62 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 328 803,78 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

4 284,00 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 sportowe dzieci i 
młodzieży w koszykówce 
chłopców i dziewcząt

Szkolenie sportowe poprzez 
zajęcia treningowe, obozy 
sportowe, udział w meczach 
towarzyskich i mistrzowskich na 
terenie miasta, województwa, 
makroregionu i kraju. Awans 
poszczególnych grup 
szkoleniowych do rozgrywek 
centralnych i osiągnięcie jak 
najlepszych wyników 
sportowych.

Urząd Miasta Zielona Góra 235 000,00 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

10 304,00 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)

2 Organizacja Miejskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w 
Koszykówce chłopców i 
dziewcząt

Organizacja rozgrywek w 
koszykówce dziewcząt i 
chłopców w ramach 
współzawodnictwa sportowego 
wszystkich szkół miasta Zielona 
Góra: eliminacje, półfinały i 
finały. Głównym celem jest 
zachęcenie do uprawiania 
koszykówki, rozwijanie do 
zamiłowania do sportu, 
wdrożenie do nawyku 
aktywności ruchowej.

Urząd Miasta Zielona Góra 23 680,00 zł

3 Udział zespołu w 
rozgrywkach III ligi

Zadanie z zakresu udziału 
najbardziej utalentowanych 
zawodników z kadeta, juniora 
oraz juniora starszego SKM 
Zastal wspartych 
doświadczonymi graczami w 
rozgrywkach III ligi.

Urząd Miasta Zielona Góra 10 000,00 zł

4 Realizacja procesu 
szkoleniowego dzieci i 
młodzieży w koszykówce 
chłopców i dziewcząt

Szkolenie sportowe poprzez 
zajęcia treningowe, obozy 
sportowe, udział w meczach 
towarzyskich i mistrzowskich na 
terenie miasta, województwa, 
makroregionu i kraju. Awans 
poszczególnych grup 
szkoleniowych do rozgrywek 
centralnych i osiągnięcie jak 
najlepszych wyników 
sportowych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

27 000,00 zł

5 Udział w turnieju 
rankingowym/półfinałowym 
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w koszykówce 
dziewcząt

Udział w turnieju 
rankingowym/półfinałowym do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w koszykówce 
dziewcząt to formalne 
eliminacje do finałów OOM na 
rok 2021. Istotna faza rozwoju 
młodych koszykarek z kategorii 
U-14.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

4 000,00 zł

6 Udział w turnieju 
rankingowym/półfinałowym 
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w koszykówce 
chłopców

Udział w turnieju 
rankingowym/półfinałowym do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w koszykówce 
dziewcząt to formalne 
eliminacje do finałów OOM na 
rok 2021. Istotna faza rozwoju 
młodych koszykarzy z kategorii 
U-14.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

4 000,00 zł

7 Organizacja pilotażowego 
programu motorycznego dla 
zawodników SKM Zastal

Poprawa formy oraz stanu 
zdrowia zawodników. Wsparcie 
rehabilitacji i poprawa wyników 
sportowych.

Urząd Miasta Zielona Góra 5 000,00 zł

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

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

Sergiusz Czapla
Arkadiusz Siminski
Robert Morkowski

Katarzyna Rudnicka

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1

2021-07-22
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