
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica BITWY WARSZAWSKIEJ 
1920R.

Nr domu 14 Nr lokalu 1/0/4028

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-366 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22/8223229

Nr faksu E-mail biuro@skauci-
europy.pl

Strona www www.skauci-europy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00416311800000 6. Numer KRS 0000089011

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 Sitko Przewodniczący TAK

Mateusz Flis Skarbnik TAK

Magdalena Gzik Wiceprzewodniczaca TAK

Agnieszka Przeszowska Sekretarz TAK

Paweł Borowiecki Wiceprzewodniczący TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU 
EUROPEJSKIEGO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz 
szacunek dla przyrody,
2. Troski o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i 
gospodarności,
3. Dbałości o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie 
charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu,
4. Troski o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez 
względu na rasę, narodowość i wyznanie, a w szczególności o rozwijanie 
przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i 
naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
5. Dbałości o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. prowadzenie pracy wychowawczej w sposób zróżnicowany, w 
odrębnych jednostkach dla chłopców i dla dziewcząt, szanując ich 
zróżnicowane potrzeby i możliwości psychofizyczne;
2. bliską współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży, uczestniczących w 
pracy wychowawczej Stowarzyszenia;
3. organizowanie zajęć harcerskich w ciągu roku (zbiórek, biwaków i 
imprez na łonie przyrody, zajęć upowszechniających kulturę fizyczną i 
sport);
4. organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich;
5. organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki Stowarzyszenia na 
potrzeby działalności statutowej;
6. organizowanie obozów szkoleniowych i kursów kształcenia dla kadry 
wychowawczej;
7. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej na potrzeby 
Stowarzyszenia;
8. organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków Stowarzyszenia w 
mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały pedagogiczne i 
podstawowy ekwipunek harcerski,
9. organizowanie sympozjów naukowych, wystaw, imprez kulturalnych, 
itp.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Mucha Przewodniczący TAK

Anna Giszczak Dobek Wiceprzewodnicząca TAK

Tomasz Kilian Sekretarz TAK

Barbara Herdzik Członek TAK

Tomasz Szydło Członek TAK

Grzegorz Makuch Członek TAK

Hubert Nakoneczny Członek TAK

Anna Oleszczyk Członek TAK

Jarosław Sroka Członek TAK

Piotr Świeżewski Członek TAK

Zbigniew Korba Członek TAK

Joanna Maj Członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

3918

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główną działalność stowarzyszenia w 2014 r. było – zgodnie ze statutem, prowadzenie działalności 
oświatowo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Wychowanie to polegało przede wszystkim na 
kształtowaniu pięciu podstawowych dziedzin:
- zdrowia i sprawności fizycznej,
- charakteru i silnej woli
- odruchu służby bliźniemu
- zmysłu praktycznego
- postawy odkrywania Boga
Sposoby za pomocą których Stowarzyszenie starało się realizować powyższe cele w 2014 r. można 
podzielić z grubsza na 5 obszarów:
- Organizowanie cotygodniowych zbiórek i/lub biwaków śródrocznych dla gromad (dzieci w wieku 8-11 
lat) zastępów lub całych drużyn (dzieci w wieku 12-16 lat), kręgów wędrowników lub ekip 
przewodniczek (młode osoby w wieku 17-19 lat) lub kręgów szefowych i szefów (powyżej 20 lat).
- Organizowanie obozów letnich, czyli kilkutygodniowych wyjazdów podczas których – dzięki dużej 
ilości czasu i otoczeniu przyrody – uczestnicy najwięcej korzystają z formacji przygotowanej dla nich 
przez kadrę kształcącą.
- Organizacja wyjazdu drużyn harcerek i harcerzy na międzynarodowy zlot skautowy Eurojam 2014 do 
Francji. Zlot odbył się w od 3 do 10 sierpnia 2014 r. w okolicach miejscowości Saint-Evroult-Notre-
Dame-du-Bois w Normandii. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło 13500 skautów i przewodniczek z 18 
krajów Europy (oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady). Z Polski przybyło aż 1700 harcerek i harcerzy. W 
duchu ekumenicznego otwarcia na zlocie byli także obecni młodzi prawosławni (z Rosji). Zloty tego typu 
odbywają się średnio co 10 lat. Oprócz tego, że odbywa się na nich formacja w dziedzinach wyżej już 
wymienionych, są one wyjątkową okazją do  zacieśnienia więzi braterstwa i przyjaźni z młodymi ludźmi 
z całej Europy. Poprzedni zlot odbył się w Polsce w 2003r – za jego organizację było odpowiedzialne 
nasze Stowarzyszenie.
W 2014 r. to nasze harcerki i harcerze wyjeżdżali do innego kraju, co wiązało się z wielkim wysiłkiem 
organizacyjnym oraz intensywnym poszukiwaniem środków, by na zlot mogły wyjechać także dzieci z 
rodzin finansowo uboższych.   
- Wydawanie czasopism „Gniazdo” (dla harcerek i harcerzy) oraz „Dżungla” (dla wilczków), zawierające 
materiały pomocne dla rozwoju.  
- Organizowanie warsztatów, kursów i obozów kształceniowych dla szefów i szefowych stowarzyszenia.  
Są to głównie tygodniowe kursy dla przewodniczek/ów, harcmisrzyń/ów oraz podharcmisrzyń/ów. 
Ogólnie w ciągu całego 2014 r. zostało zorganizowanych ponad 12 warsztatów i kursów różnego 
rodzaju.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizowanie 
zimowisk, obozów 
letnich i wędrówek. 
Cały rok formacji (od 
września do czerwca)  
powinien być 
zakończony wyjazdem 
letnim. 
Obóz/wędrówka letni/a 
jest podsumowaniem 
całego roku pracy – jest 
jego ukoronowaniem. 
Organizowanie 
obozów/wędrówek 
letnich należy do 
podstawowych zadań 
Stowarzyszenia. 
Obóz/wędrówka na 
łonie przyrody są 
czasem wypoczynku ale 
także czasem 
pogłębionej formacji. 
Cały rok pracy 
przygotowawczej 
polega zaś na 
uczestniczeniu w 
zbiórkach, biwakach, 
zimowiskach, 
wędrówkach i innych 
imprez, które odbywają 
się głównie na łonie 
natury.

85.59.B

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie zajęć 
harcerskich w ciągu 
roku 
upowszechniających 
kulturę fizyczna i sport . 
"W zdrowym ciele 
zdrowy duch". 
Harcerstwo od samego 
początku podkreślało 
jak ważna jest dbałość o 
własne ciało. Kultura 
fizyczna to z jednej 
strony ochrona ciała 
przed złymi czynnikami 
(zły tryb życia, 
niezdrowe odżywianie, 
brak higieny, brak snu 
itd.). Z drugiej strony to 
także wzmacnianie i 
hartowanie ciała za 
pomocą różnego 
rodzaju ćwiczeń i 
praktyk. Harcerstwo 
przywiązuje do tego 
bardzo wielką wagę. 
Praktycznie każde 
spotkanie, zbiórka 
powinny zawierać jakiś 
element kultury 
fizycznej. Już sam strój 
harcerek i harcerzy 
(krótkie spodenki) są 
elementem 
sprzyjającym 
hartowaniu ciała.

85.51.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Tworzenie materiałów 
pedagogicznych. 
Stowarzyszenie wydaje 
dwa czasopisma: 
„Gniazdo” dla harcerek 
i harcerzy oraz 
„Dżungla” dla wilczków 
(czyli dzieci w wieku 8-
11 lat). Czasopisma te 
zawierają treści 
wspomagające 
wychowanie. 
Jednocześnie kadry 
odpowiedzialne za 
kształcenie szefowych i 
szefów jednostek (tzw. 
Namiestnictwa 
wilczków, harcerek/y, 
przewodniczej i 
wędrowników) tworzą 
na bieżąco materiały 
pomocne w pracy 
wychowawczej z 
podopiecznymi.  
Stowarzyszenie 
organizuje także 
doraźne wystawy 
kulturalne, spektakle, 
konferencje. Podczas 
zajęć i zbiórek 
odbywają się zajęcia 
upowszechniające 
edukacje artystyczną. 
Działalność 
stowarzyszenia jest 
komplementarna 
wobec szkoły stanowiąc 
pozaszkolną formy 
edukacji. Ważnym 
obszarem działalności 
stowarzyszenia jest 
organizowanie dla kadr 
jednostek (szefowych i 
szefów gromad, drużyn, 
ognisk/kręgów) 
warsztatów, kursów i 
obozów i  szkoleń 
kształcących 
pogłębiających wiedzę i 
umiejętności 
metodyczno-
pedagogiczne.

94.99.Z

Druk: MPiPS 6



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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizowanie 
zimowisk, obozów 
letnich i wędrówek. 
Cały rok formacji (od 
września do czerwca)  
powinien być 
zakończony wyjazdem 
letnim. 
Obóz/wędrówka letni/a 
jest podsumowaniem 
całego roku pracy – jest 
jego ukoronowaniem. 
Organizowanie 
obozów/wędrówek 
letnich należy do 
podstawowych zadań 
Stowarzyszenia. 
Obóz/wędrówka na 
łonie przyrody są 
czasem wypoczynku ale 
także czasem 
pogłębionej formacji. 
Cały rok pracy 
przygotowawczej 
polega zaś na 
uczestniczeniu w 
zbiórkach, biwakach, 
zimowiskach, 
wędrówkach i innych 
imprez, które odbywają 
się głównie na łonie 
natury.

85.59.b

Druk: MPiPS 7
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Tworzenie materiałów 
pedagogicznych. 
Stowarzyszenie wydaje 
dwa czasopisma: 
„Gniazdo” dla harcerek 
i harcerzy oraz 
„Dżungla” dla wilczków 
(czyli dzieci w wieku 8-
11 lat). Czasopisma te 
zawierają treści 
wspomagające 
wychowanie. 
Jednocześnie kadry 
odpowiedzialne za 
kształcenie szefowych i 
szefów jednostek (tzw. 
Namiestnictwa 
wilczków, harcerek/y, 
przewodniczej i 
wędrowników) tworzą 
na bieżąco materiały 
pomocne w pracy 
wychowawczej z 
podopiecznymi.  
Stowarzyszenie 
organizuje także 
doraźne wystawy 
kulturalne, spektakle, 
konferencje. Podczas 
zajęć i zbiórek 
odbywają się zajęcia 
upowszechniające 
edukacje artystyczną. 
Działalność 
stowarzyszenia jest 
komplementarna 
wobec szkoły stanowiąc 
pozaszkolną formy 
edukacji. Ważnym 
obszarem działalności 
stowarzyszenia jest 
organizowanie dla kadr 
jednostek (szefowych i 
szefów gromad, drużyn, 
ognisk/kręgów) 
warsztatów, kursów i 
obozów i  szkoleń 
kształcących 
pogłębiających wiedzę i 
umiejętności 
metodyczno-
pedagogiczne.

94.99.Z

Druk: MPiPS 8



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie zajęć 
harcerskich w ciągu 
roku 
upowszechniających 
kulturę fizyczna i sport . 
"W zdrowym ciele 
zdrowy duch". 
Harcerstwo od samego 
początku podkreślało 
jak ważna jest dbałość 
o własne ciało. Kultura 
fizyczna to z jednej 
strony ochrona ciała 
przed złymi czynnikami 
(zły tryb życia, 
niezdrowe odżywianie, 
brak higieny, brak snu 
itd.). Z drugiej strony to 
także wzmacnianie i 
hartowanie ciała za 
pomocą różnego 
rodzaju ćwiczeń i 
praktyk. Harcerstwo 
przywiązuje do tego 
bardzo wielką wagę. 
Praktycznie każde 
spotkanie, zbiórka 
powinny zawierać jakiś 
element kultury 
fizycznej. Już sam strój 
harcerek i harcerzy 
(krótkie spodenki) są 
elementem 
sprzyjającym 
hartowaniu ciała.

85.51.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,270,262.59 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 855,700.43 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,406,252.34 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 8,309.82 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

247,380.00 zł

64,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 397,795.75 zł

220,590.10 zł

115,788.68 zł

53,852.40 zł

7,564.57 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,480,828.63 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 80,258.21 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 80,258.21 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 311,380.00 zł
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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 213,657.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,066,741.16 zł 85,258.21 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

642,043.43 zł 85,258.21 zł

2,406,252.34 zł 0.00 zł

0.00 zł

18,445.39 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

1 Dofinansowanie śródrocznych zbiórek i obozów letnich dla członków stowarzyszenia 80,258.21 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.7 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3,918.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

20.00 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

0.00 osób

20.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 126,961.68 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

47,082.68 zł

44,082.68 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 3,000.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79,879.00 zł

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

126,961.68 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 126,961.68 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

10,580.14 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

598.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

598.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 13



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 wypoczynku 
letniego dla dzieci i 
młodzieży

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży

Gmina Gryfów Śląski 1,500.00 zł

2 Organizacja obozu letniego Organizacja obozu letniego Gmina Olszyna 3,000.00 zł

3 Zimowy odpoczynek z 
historia w tle

Zimowy odpoczynek z historia 
w tle

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA 1,500.00 zł

4 Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci 
połączona z realizacja 
programów profilaktycznych

Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci 
połączona z realizacja 
programów 
profilaktycznychEurojam 2014

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA 22,000.00 zł

5 organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta 
Stołecznego Warszawa

Eurojam 2014 URZAD M.ST. WARSZAWY 85,680.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,200.00 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)

6 organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży z terenu 
województwa
mazowieckiego w czasie ferii 
letnich 2014 r.

Eurojam 2014 Mazowiecki Urząd Wojewódzki W-
wa

84,000.00 zł

7 Promowanie polskiego 
dziedzictwa narodowego i 
poznawanie bogactwa kultur 
i narodów europejskich 
poprzez uczestnictwo 
pilawskich harcerek i 
harcerzy w 
Międzynarodowym Obozie 
Harcerskim Eurojam 2014

Promowanie polskiego 
dziedzictwa narodowego i 
poznawanie bogactwa kultur i 
narodów europejskich poprzez 
uczestnictwo pilawskich 
harcerek i harcerzy w 
Międzynarodowym Obozie 
Harcerskim Eurojam 2014

GMINA I MIASTO PILAWA 6,000.00 zł

8 Organizacja harcerskiego 
obozu letniego

Organizacja harcerskiego obozu 
letniego

GMINA LESZNOWOLA 7,000.00 zł

9 Zadanie publiczne z zakresu 
edukacji i wychowania. 
Wspieranie 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży poprzez 
działalność wychowawczą, 
opiekuńczą, oświatową i 
prozdrowotną.

Zadanie publiczne z zakresu 
edukacji i wychowania. 
Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez działalność 
wychowawczą, opiekuńczą, 
oświatową i prozdrowotną.

Miasto Rawa Mazowiecka 12,000.00 zł

10 Realizacja miejskiego  
programu profilaktyki
I rozwiązywania problemów 
alkoholowych.
Wspieranie 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży
Z miasta Skierniewice, 
poprzez działalność 
wychowawczą
 
Promującą   zdrowy styl 
życia, wolny od uzależnień. 
„Świat wg skauta”

Realizacja miejskiego  programu 
profilaktyki
I rozwiązywania problemów 
alkoholowych.
Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży
Z miasta Skierniewice, poprzez 
działalność wychowawczą
 
Promującą   zdrowy styl życia, 
wolny od uzależnień. „Świat wg 
skauta”

Miasto Skierniewice 7,000.00 zł

11 Zimowisko Skautów Europy 
Szczepu Milanówek

Zimowisko Skautów Europy 
Szczepu Milanówek

Gmina Milanówek 2,000.00 zł

12 Letni wypoczynek Skautów 
Europy Szczepu Milanówek

Letni wypoczynek Skautów 
Europy Szczepu Milanówek

Gmina Milanówek 5,000.00 zł

13 Miast ki Mia Miasto Ząbki 3,600.00 zł

14 Zimowiska 1 Gromady 
Ząbkowskiej, 2 Gromady 
Ząbkowskiej, 1 Ząbkowskiej 
Druzyny Harcerskiej

Zimowiska 1 Gromady 
Ząbkowskiej, 2 Gromady 
Ząbkowskiej, 1 Ząbkowskiej 
Druzyny Harcerskiej

Miasto Ząbki 3,600.00 zł

15 Uczestnictwo garwolińskich 
harcerzy w 
Międzynarodowym Obozie 
Harcerskim Eurojam 2014

Uczestnictwo garwolińskich 
harcerzy w Międzynarodowym 
Obozie Harcerskim Eurojam 
2014

Miasto Garwolin 3,500.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sitko Piotr- Przewodniczący 
Flis Mateusz - Skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 CARRICK POLSKA SP Z O O Lublin , Podwale 3 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Organizacja udziału Skautów 
Europy w uroczystościach 
pod Monte Cassino w 
Republice Włoskiej

Organizacja udziału Skautów 
Europy w uroczystościach pod 
Monte Cassino w Republice 
Włoskiej

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW 64,000.00 zł

Druk: MPiPS 16



INFORMACJE OGÓLNE

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

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem 
wybranych uproszczeń,

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

6) 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 pozostawia jednostce prawo wyboru.

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2015-06-23

Data zatwierdzenia:

Krzysztof Siczek Sitko Piotr- Przewodniczący 
Flis Mateusz - Skarbnik 
Borowiecki Paweł - Wiceprzewodniczący
Gzik Magdalena- Wiceprzewodnicząca
Przeszowska Agnieszka- sekretarz

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

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

Druk: MPiPS



Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

1,218,579.92

roku bieżącego

3,261,952.77

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1,218,579.92 3,261,952.77

855,700.43459,936.64Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2015-06-23

Krzysztof Siczek

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

Sitko Piotr- Przewodniczący 
Flis Mateusz - Skarbnik 
Borowiecki Paweł - Wiceprzewodniczący
Gzik Magdalena- Wiceprzewodnicząca
Przeszowska Agnieszka- sekretarz

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

2,406,252.34758,643.28Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA 
KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA 
SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO
02-366 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 14 1/0/4028
0000089011

a) Amortyzacja 588.00 588.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:

B.

313,383.74 487,685.31

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,183,512.45

1,183,512.45

424,869.16

3,048,295.77

3,048,295.77

642,043.43

2,406,252.34758,643.29

15,342.22 17,665.53Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

758,643.29

0.00

0.00

0.00 0.00

2,406,252.34

0.00

0.00

95,555.20 136,104.59

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 7,570.07 8,309.82

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 138.27 18,445.39

E. Wynik finansowy netto ogółem 42,499.27 203,521.43

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 42,499.27 8,309.82

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

roku poprzedniego

118,270.00

roku bieżącego

117,682.00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 770.00 182.00

0.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 817,952.72 823,303.08

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

1,554.44Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 816,398.28

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

936,222.72 940,985.08

269,234.50 48,454.62

6,299.72 28,320.53

0.000.00

0.00 0.00

76,775.15275,534.22

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0.00 0.00

203,521.4342,499.26

0.00 0.00

0.000.00

660,688.50618,189.24

660,688.50 864,209.93Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy

II

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2015-06-22

Krzysztof Siczek

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

Sitko Piotr- Przewodniczący 
Flis Mateusz - Skarbnik 
Borowiecki Paweł - Wiceprzewodniczący
Gzik Magdalena- Wiceprzewodnicząca
Przeszowska Agnieszka- sekretarz

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

117,500.00117,500.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

2,676.18

807,957.23

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA 
KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA 
SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO
02-366 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 14 1/0/4028
0000089011

1. Środki pieniężne* 816,398.28 807,957.23

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 936,222.72 940,985.08

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 12,669.67

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Data sporządzenia:2015-06-23

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

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

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości      
     nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)           
  nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Data zatwierdzenia:

Krzysztof Siczek Sitko Piotr- Przewodniczący 
Flis Mateusz - Skarbnik 
Borowiecki Paweł - Wiceprzewodniczący
Gzik Magdalena- Wiceprzewodnicząca
Przeszowska Agnieszka- sekretarz

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

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

Druk: MPiPS


