Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
65-034 Zielona Góra ul. Chopina 15a/401
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań):
ZTE „Civilitas” nie ma oddziałów terenowych. Organizacyjnie dla realizacji celów
statutowych członkowie działają w ramach: Zespołu Praw Dziecka, Zespołu Integracji
Europejskiej i w Lubuskim Ośrodku 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. Ośrodek nie
posiada osobowości prawnej, nie sporządza samodzielnie sprawozdania finansowego.
3. 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.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON: Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy KRS , data wpisu 19.02.2004 r. nr 00000 20187.
Nr REGON: 970642121.
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
1) Dobiesław Barczyński
2) Agnieszka Zawistowska
3) Maria Furtak

- prezes zarządu
- skarbnik
- sekretarz

6. Określenie celów statutowych organizacji:
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 niepełnosprawnych, szczególnie dzieci;
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony
w statucie: Nieoznaczony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla
kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła
jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.

