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Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne 
„Civilitas” 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

65-034 Zielona Góra • ul. Boh. Westerplatte 27  • tel. 793 663 866 

www.civilitas.org.pl   
KRS: 00000 20187                                                    
NIP: 973 – 051 – 84 - 29                         

Zielona Góra,  05.06.2018 r. 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne  

Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”  

za 2018 r. 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”  

65-034 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 27/103 

Adres do korespondencji ze względu na remont budynku: ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona 

Góra, siedziba Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pokój 413. 

 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem merytorycznym  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

3. Władze Towarzystwa 

 

3.1 Zarząd ZTE „Civilitas”  

Dobiesław Barczyński - prezes 

Agnieszka Zawistowska - skarbnik 

Maria Furtak - sekretarz 

3.2 Komisja Rewizyjna 

 

Andrzej Napieraj – przewodniczący (zrezygnował dnia 16.04.2019) 

Monika Robaszyńska - członek 

Justyna Lejnsztern    – członek 

Piotr Michalski        - członek  

 

4. Określenie celów statutowych organizacji: 

 

Działalność naszego Towarzystwa organizowana przez Zarząd w roku 2018 wynikała z ogólnych 

zasad (zasady społecznej pracy członków,  zasady jawnego działania, zasady współpracy 
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członków i instytucji, zasady powierzania wybranych zadań wolontariuszom, zasad demokracji 

i praworządności) realizacji części spośród  celów statutowych, do których należą: 

 

1) upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

2) propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji, oraz propagowanie idei państwa 

prawa; 

3) propagowanie idei i koncepcji wychowawczych sprzyjających wdrażaniu modelu szkoły 

kształcącej na rzecz demokracji; 

4) kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych; 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji, praw      

i wolności człowieka w różnych środowiskach i instytucjach ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół i placówek oświaty; 

6) udział w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczeństwa demokratycznego 

takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, uzależnienia, agresja, nietolerancja oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, rozwiązywania 

problemów poprzez mediacje i negocjacje; 

7) reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności człowieka oraz zasad 

demokracji; 

8) poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw             

i wolności człowieka w Polsce i na świecie; 

9) uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów      

i współpracy między społeczeństwami; 

10) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

11) działanie na rzecz osób starszych, w tym w wieku emerytalnym,  na rzecz osób 

niepełnosprawnych, szczególnie dzieci; 

12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy             

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 

4.1 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

 

1) 80 42 B organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, 

rodziców i innych grup obywatelskich i zawodowych, 

2) 80 organizowanie kursów seminariów, konferencji,  

3) 80 kontakty z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 

4) 22 1 prowadzenie działalności wydawniczej, 

5) 80 prowadzenie poradnictwa, szkoły lub placówek oświatowych, 

6) 80 42 B organizowanie spotkań edukacyjnych, 

7) 80 42 B organizowanie konkursów, olimpiad wiedzy i umiejętności, 

8) 80 monitorowanie problemów i zjawisk społecznych, 

9) 80 kontakty z mass – mediami dla potrzeb edukacyjnych oraz publikacji stanowisk. 

10) 85 organizowanie festiwali filmów edukujących o prawach człowieka. 
 

5. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych 

 

ZTE „Civilitas” nie ma oddziałów terenowych. Organizacyjnie dla realizacji celów statutowych  

członkowie mają możliwość działania w ramach:  

• Zespołu Praw Dziecka,  

• Zespołu Integracji Europejskiej, 

• Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, 

• Projektów edukacyjnych i innych, 
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• Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas”. Ośrodek ten jest  niepubliczną 

placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek 

Urzędu Miasta Zielonej Góry pod nr ewidencyjnym: KO.II.142/20/98 oraz do rejestru 

instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz w Bazie 

Usług Rozwojowych. 
 
 
 
 

6. Działalność Stowarzyszenia 

 

1) ZTE „Civilitas” w swojej działalności skupia się głównie na realizacji projektów. Wśród metod 

realizacji celów wymienionych w par. 7 statutu stowarzyszenia najczęściej realizowane są 

warsztaty i kursy, w ramach projektów, w tym we współpracy  z Uniwersytetem Zielonogórskim: 

Instytutem Filologii Polskiej, z którym podpisano 26 czerwca 2017 umowę o współpracy.  W roku 

2018 z powodzeniem kontynuowano tę współpracę. Podjęto dwa zadania publiczne (w 2018roku), 

realizując projekty mające na celu naukę języka polskiego dla cudzoziemców i poznanie kultury 

polskiej i integrujących z Polakami. Był to projekt  Dwa kroki do integracji: Kultura i język.       

W projekcie tym uczestniczyło 28 cudzoziemców w warsztatach językowych, służących 

doskonaleniu znajomości j. polskiego ( w czasie 15+15 godzin warsztatów). Instytut Filologii 

Polskiej UZ wydał 24 świadectwa ukończenia kursu na poziomie zaawansowanym B1. Natomiast 

ZTE „Civilitas” 28 zaświadczeń wystawionych przez LOEU „Civilitas” o udziale w projekcie 

edukacyjnym. Ponadto 25 wolontariuszy pokonywało bariery językowe dzięki komunikacji 

wielojęzycznej wspierając obcokrajowców, oni także otrzymali od ZTE „Civilitas” 25 

zaświadczeń. Projekt ten był współfinansowany przez Województwo Lubuskie – Urząd 

Marszałkowski  - Biuro Współpracy z Zagranicą, kwota 6000,00 złotych. 

 

2)Ponadto w grudniu 2018 r. z inicjatywy jednej ze szkół w Zielonej Górze zorganizowano 

szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli uczących kilkanaścioro dzieci obcojęzycznych. To 

pilotażowe szkolenie pozwoliło rozpoznać oczekiwania nauczycieli, zapoznać ich z przepisami 

prawa, które można wykorzystać do lepszego językowego i kulturowego przygotowania dzieci do 

pobierania nauki w j. polskim. Po ukończeniu studiów podyplomowych z tego zakresu przez kilka 

nauczycielek zadanie będzie to szkolenie kontynuowane. 

 

3)Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu 

zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej  -  Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Filologii 

Polskiej) w partnerstwie z ZTE „Civilitas” przygotował  w roku 2018 w/w 3. Letni projekt 

edukacyjny.  Projekt wystartował w marcu 2019 roku do końca 2021 roku obejmie 15 grup 

projektowych. W każdej ok. 15 osobowej grupie przewidziano tematykę praw człowieka.  Zadanie 

jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.        

4)Uzyskano dotację w wysokości 7000,00 PLN na projekt Seniorzy? Aktywni i Zdrowi. Umowa z 

Urzędem Marszałkowskim, wkład własny finansowy 1490,00 PLN. Projekt był realizowany we 

współpracy z Kręgiem Instruktorskim ZHP „Czerwona Szpilka”. 

Pierwszym rezultatem było zrekrutowanie 17 osób przy założonych 15 – 20 uczestników projektu, 

którzy utworzyli zintegrowaną grupę deklarującą planowy udział we wspólnie ustalanych 

działaniach np. w wyprawie, pogadance „Jak tanio zadbać o swoje zdrowie”, spotkaniach 

rocznicowych poza miejscem zamieszkania. Osiągnięto znaczną trwałość tego zadania, gdyż 

mimo pewnych zmian w grupie większość uczestniczyła w działaniach do końca i zgłoszono 

szereg propozycji w trakcie podsumowania 14 grudnia do kolejnego projektu. 
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Drugim istotnym rezultatem tego projektu było zorganizowanie wyprawy Szlakiem Powstańców 

Wielkopolskich  przy uczestnictwie 19 osób  (choć w spotkaniu w Sulechowie uczestniczyły 22 

osoby, w tym miejscowe) przy planowanej liczbie ok. 20 seniorek/seniorów. Tu trwałe rezultaty 

poznawcze z historii Powstania Wielkopolskiego, szkolnictwa przedwojennego, pamiątki, np. w 

szkolnym muzeum w Podmoklach Małych, w tym zdjęcia do wystawki i budowanie pozytywnych 

relacji w grupie zachęcających do kolejnych aktywności.  

Kolejny z planowanych rezultatów, to uczestnictwo 15 osób w warsztatach doskonalących (w 

czasie 7 godzin) umiejętność obserwowania i dokumentowania swojej aktywności np. 

fotografowania, spisywania, przygotowania wystawki    „Moja Niepodległa”. Ciekawym 

działaniem była wizyta w Państwowym Archiwum w Zielonej Górze. 

Zakładanym rezultatem miała być mobilizacja części uczestników projektu (ok. 8 osób) do 

przeglądu , porządkowania i sporządzenia rodzinnych albumów. Trwałym rezultatem miał być 

album (fotoalbum i inne) i przykład dla młodszych, że warto zadbać o rodzinne dokumenty, 

pamiątki. Nie został w pełni osiągnięty, gdyż udało się bliżej zainteresować tylko 2 osoby, które 

dość aktywnie podjęły to zadanie i mogły zaprezentować pozostałym uczestnikom swoje 

dokonania.  

Ważnym rezultatem było założenie, że  podniesie się świadomość uczestników stałej grupy (15 -

20 osób) o potencjalnych zagrożeniach przemocą (różnymi jej formami) wobec osób starszych. 

Do udziału w zadaniu zostali zaproszeni także seniorzy, którzy nie uczestniczą w innych 

działaniach projektowych. Odbyło się 7 spotkań po 2 godz. (zwykle trwały dłużej)  przy udziale 

łącznie 154 seniorek/seniorów w kilku miejscowościach: w Zbąszynku, Kargowej, Sulechowie, 

Zielonej Górze. Wydano  „Prawo przyjazne seniorom”- broszurę informacyjną - 200 egz. , którą 

rozdawano na spotkaniach. To trwałe rezultaty wraz istotnym podniesieniem świadomości 

uczestników większej niż zakładano (130 osób) grupy seniorów. Dla części, na życzenie 

uczestników wprowadzono dodatkowy temat o prawie spadkowym. Spotkania prowadzili studenci 

V roku Prawa i Administracji UZ z Naukowego Koła Praw Człowieka. 

Jak można było zaobserwować na spotkaniu podsumowującym,  rezultatem całego projektu jest 

między innymi zbiór ciekawych wniosków oraz gotowość ok. 20 seniorek/seniorów do 

przygotowania następnego projektu i aktywnego w nim udziału.  

 

5) Krąg Seniorów ZHP,  zaproponował wspólne zorganizowanie majówki w dniu 26 czerwca w 

Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Nasz wkład finansowy, to zakup 20 znaczków pocztowych 

(32,00 zł),wody dla 20 osób, przejazd kilku osób samochodem osobowym, przeprowadzenie 

warsztatu fotograficznego i promocji projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi   w ramach „Majówki 

z prawami człowieka” . Ogółem do 250,00 zł.  

 

6) Trzeci projekt zaakceptowany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, to 

16.Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs- Prawa Człowieka w Filmie z dotacją jedynie 

3000,00 PLN z Urzędu Marszałkowskiego. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka była organizatorem ogólnopolskiego 16. Objazdowego  

Filmowego Festiwalu Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie, nasze  Towarzystwo podpisało 

umowę z Fundacją  jako współorganizator lokalny (zielonogórski). 

Zadanie to realizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji – Katedry Prawa 

Konstytucyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pokazy zorganizowano  w Zielonej Górze          

i Nowej Soli.  Trzy pokazy filmów dokumentalnych i towarzyszące im interesujące dyskusje 

wokół tematów: Mało zauważalne, ale ważne prawa jednostki ( Zielonogórski Ośrodek Kultury 

Hydrozagadka ), Wpływ władzy na nasze codzienne życie (UZ – Wydział Prawa i Administracji), 

Biurokracja ważniejsza od prawa do dzieciństwa (CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli). 

Tu szczególne podziękowania należą się naszym panelistkom, które poprowadziły wartościowe             

i z aktywnym udziałem widzów dyskusje.  

Podziękowania kierujemy do: dr Anny Chodorowskiej, dr Justyny Węgrzyn, dr Agnieszki 

Opalińskiej oraz pani adwokat reprezentującej Okręgową Radę Adwokacką z Zielonej Góry     

mec. Patrycji Lipińskiej-Sołtysiak. 
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 Dziękujemy partnerom, zaprzyjaźnionym instytucjom i osobom, które wsparły nas w  promocji 

praw człowieka  z wykorzystaniem filmów dokumentalnych. Należą do nich  w szczególności: 

Zielonogórski Ośrodek Kultury, Naukowe Koło Praw Człowieka – UZ, Związek Nauczycielstwa 

Polskiego – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego 

„Elektryk” w Nowej Soli, „Szkoła Myślenia Twórczego” – SLO w Zielonej Górze oraz Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.  I wszystkim widzom, którzy byli z Nami 

podczas 16. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. 

Projekt współfinansowany przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski w Zielonej 

Górze. 

7) Kontynuowano współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji – Naukowym Kołem Praw 

Człowieka UZ. W tym przypadku współpracowano przede wszystkim przy realizacji                

„16. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie” i Programie 

Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, w którym realizowano projekty w „Wiem, że wszyscy 

ludzie są  równi”, to warsztaty prowadzone przez studentki (Natalię Telesz i Annę Stojanowską)  

w przedszkolach i projekt „Z prawami człowieka przeciw przemocy” adresowany do starszych 

uczniów. Dwóch studentów (Sebastian Zakręta i Mateusz Wartalski prowadzili 7 spotkań na temat 

„Prawo przyjazne seniorom” w ramach projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! 

 

8) Działalność Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas” w 2018 roku. 

 

6.1 Nieodpłatna działalność statutowa 
 

Wykaz projektów realizowanych przez ZTE „Civilitas” w 2018 r. z pozyskanych dotacji. 

Lp. Nazwa projektu 

Źródło współfinansowania Kwota 

otrzymanej 

dotacji: 

Wkład 

własny z 1% 

1. 
„Seniorzy? Aktywni            

i Zdrowi! 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego   
7.000,00 zł 1.391,29 

2. 
„Dwa kroki do integracji: 

kultura i język” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 

Biuro Współpracy z 

Zagranicą 

6.000,00 zł 1.448,78 

3. 
„Program Wychowania   w 

Kulturze Praw Człowieka” 

Ze środków 1% dla OPP 

ZTE „Civilitas” 
0,00 3.347,85 

4. 

„16. Objazdowy festiwal 

filmowy Watch Docs  

prawa człowieka w filmie.  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 3.000,00 zł 650,00 

            6.837,92 zł 

 

Pozostałe wybrane działania: 
Wnioski przyjęte 14.06.2018 na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu i ich stopień 

realizacji (od 1 do 8 ): 

1)Kontynuować i wprowadzać nowe zadania (projekty edukacyjne) do współpracy z Wydziałem Prawa i 
Administracji i Instytutem Filologii Polskiej UZ – pozytywnie realizowany z Instytutem Filologii Polskiej 
projekt „Słucham, rozumiem, działam”. 
2)Podjąć i przeprowadzić we współpracy z partnerami Wojewódzki Konkurs Praw Człowieka i Obywatela, 
jako zadanie coroczne – uzyskano przychylność dla tej inicjatywy w Urzędzie Marszałkowskim, w Sądzie 
Okręgowym, przeprowadzono rozmowę (A. Napieraj i D. Barczyński) z opiekunką Naukowego Koła Praw 
Człowieka dr Justyną Węgrzyn – przychylną inicjatywie. A. Napieraj opracował założenia do regulaminu, D. 
Barczyński przeanalizował przepisy dot. konkursów i olimpiad. Jednak nie zdołano zakończyć 
przygotowań. Powinny być kontynuowane. 
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3)Uzupełnić Statut ZTE „Civilitas” o zapis, który wyraźniej pozwoli na działania na rzecz osób starszych – 
zadanie wykonano, zmiany zarejestrowano w KRS. 
4)Organizować działania dla pozyskania 1% od osób fizycznych, w tym od emerytów – rozpoczęto 
inicjatywę, ale bez pozytywnego skutku. 
5)Angażować członków do przyjmowania choćby drobnych zadań, za które będą odpowiedzialni a 
jednocześnie pomogą w administrowaniu organizacją – zadanie nie powiodło się, potrzeba i to bardzo 
pilna pozostaje aktualna. 
6)Zarząd powinien inspirować członków m.in. proponując tworzenie małych zespołów projektowych (2-3 
osoby), które przygotują i przeprowadzą po uzyskaniu środków konkretne zadanie, w tym publiczne. 
7)Podjąć próbę zorganizowania młodzieżowego koła przyjaciół praw człowieka (nazwa robocza) spośród 
aktywnych 16 – Latków – zadanie omawiano, ale nie podjęto działań i nie wyznaczono odpowiedzialnej 
osoby. 
8)Szczególnej troski wymaga statutowa działalność odpłatna, ta która może być realizowana przez 
Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”  - Zarząd przy udziale kilku zaangażowanych członków 
powinien pilnie przeanalizować możliwości rozwoju placówki – przeanalizowano, zamieszczono wnioski 
we wniosku PROO do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Natomiast nic w zasadzie się nie zmieniło. W toku jest (zaawansowane) przygotowanie 
projektu współpracy z ODN, w którym istotne miejsce zajmuje LOEU „Civilitas”. 
Inne wybrane działania: 
9)Rozmowy od stycznia 2018 w sprawie siedziby ZTE „Civilitas” i konieczności opuszczenia budynku przy 
ul. Boh. Westerplatte 27 na czas remontu. Poszukiwanie lokum zastępczego. Przygotowanie 
przeprowadzki do ODN na czas remontu. 
10)Udział w szkoleniu (23.02.2018) w sprawie RODO. 
11)Spotkanie edukacyjne „Społeczeństwo obywatelskie” w SP 15 w Zielonej Górze w kl. VII.  
12)Audycja w Radiu Zachód na temat zmian w oświacie z udziałem D. Barczyńskiego i prezesa ZNP. 
13)Udział w Konferencji na UZ „Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego” (2.10.2018) 
14) Udział w Lubuskiej Biesiadzie Pokoleń w 100 Rocznicę Niepodległości (14.10.20180 

6. 2 Odpłatna działalność 

 

Oparta głównie na prowadzeniu szkoleń w ramach Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej 

„Civilitas”.  

Przychód ze szkoleń za rok 2018 r. wynosi  6.152,80 złotych. 

W szkoleniach uczestniczyły ogółem  192 osoby. Dyrektorem –wolontariuszem LOEU „Civilitas” 

w roku 2018 była i nadal pozostaje  Lidii Kaźmierczak. 
 

7. Finanse ZTE „Civilitas” 
 

Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na środkach pozyskanych na realizację projektów, 

odpłatnej działalności szkoleniowej oraz  wpłat z 1% . 
 

7.1.Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych: 

a) Przychód z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2017 r. wyniósł zaledwie      

4.184,00 zł 

b)Wykorzystanie przychodu z 1% na cele statutowe pożytku publicznego. 

 

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego została przeznaczona 

zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi 

przez część podatników celami szczegółowymi. Pełną informację zawiera dostarczone Członkom 

„Sprawozdanie finansowe za rok 2018”.  

To m.in.: 

• własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, 

✓ kolejny 16.Objazdowy Festiwal Filmów o Prawach Człowieka Watch Docs; 

✓ warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że wszyscy ludzie są równi, 
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• własny wkład finansowy do projektów, 

• szereg innych, przygotowanych w 2018  roku, 

• wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych: Marty 

N. i Kajetana H. na łączną kwotę: 2.765,40 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset 

sześćdziesiąt pięć 40/100 złotych). 
 

c)Działania podjęte przez Zarząd w celu pozyskania wpływów z 1%: 

 

W roku 2018 obsługę księgową zapewniała pani Anna Lewandowska, która prowadzi 

biuro rachunkowe ALTAX.. Pani Lewandowska proponuje klientom swojej firmy wybór 

naszej organizacji w celu przekazania 1%.  Prowadzono  akcję promocyjną na stronie 

www.civilitas.org.pl i facebook.pl pojawiła się możliwość korzystania z darmowego programu 

PITAX do rozliczania PIT z uzupełnionym nr KRS ZTE „Civilitas” . Niektórzy członkowie 

ZTE „Civilitas”  rozpowszechniali  ulotki z lat ubiegłych i materiały o działalności 

Towarzystwa. 

Niestety  wpływy z 1% od osób fizycznych za rok 2017 były ponownie istotnie niższe. 

8. Członkowie/Członkinie ZTE „Civilitas”. 

W dniu 3 stycznia 2018 r. Towarzystwo liczyło 20 członków. Natomiast Zarząd w dniu 22.02. 

2018 postanowił o skreśleniu 3 członków, 8 kwietnia 2019 r. zmarł Stanisław Sokołowski. Na 

dzień 5 czerwca 2019 ZTE „Civilitas” liczy 16 członków.  Około połowy uczestniczy w 

jakiejkolwiek aktywności i w życiu organizacji. Tylko 2 osoby opłaciły roczną składkę 

członkowską za rok 2018, która wynosi zaledwie 10,00 złotych. W roku 2018 jedna osoba 

złożyła rezygnację z członkostwa. 
  

 

 

 

Zarząd ZTE „Civilitas”  

 

Dobiesław Barczyński – prezes……………………… 

Agnieszka Zawistowska – skarbnik.………………… 

Maria Furtak     - sekretarz……………………….. 

 

 

 

Zielona Góra, 05.06.2018 r. 

http://www.civilitas.org.pl/

