
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA HARCERSTWA KATOLICKIEGO „ZAWISZA”

FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

ZA ROK 2004

1. Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego
siedziba: Warszawa
adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, 02-366 Warszawa, tel./fax: (22) 822-32-29
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.02.2002r.
numer KRS-u: 0000089011
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 004163118
dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania):

Rafał Grudzień - Przewodniczący Stowarzyszenia, zam. Milanówek, ul. Długa 10a
Joanna Przypolska – Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek, zam. Warszawa, ul.
Daniłowskiego 1/43
Piotr Sitko – Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy, zam. Warszawa, ul. Pruszkowska 12/99
Hubert Nakoneczny – Skarbnik Stowarzyszenia, zam. Warszawa, ul. Nowickiego 3/20
Zbigniew Korba - Sekretarz Krajowy, zam. Warszawa, ul. Żywokostowa 14 m. 4

Cele statutowe Stowarzyszenia
Działalność oświatowo-wychowawcza na rzecz ogółu społeczności polegająca na dostarczaniu
dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody
skautowej.

Stowarzyszenie promuje wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób:
1. dbałość o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody,
2. troskę o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności,
3. dbałość o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do

wykonywania zawodu,
4. troskę 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. dbałość o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych,



Jednostki Stowarzyszenia (szczepy, drużyny, samodzielne zastępy) pracują w 45 miastach w całej
Polsce. W ciągu roku szkolnego w każdej jednostce Stowarzyszenia co tydzień organizowane są
zajęcia harcerskie (zbiórki, biwaki i imprezy na łonie przyrody, zajęcia upowszechniające kulturę
fizyczną i sport). W ferie 2004 w Stowarzyszeniu zostało zorganizowanych 38 zimowisk. W wakacje
2004 w Stowarzyszeniu zostało zorganizowanych 67 obozów i wędrówek letnich.

Obok wielu akcji i spotkań na poziomie poszczególnych hufców (jedno lub kilka miast), na szczeblu
ogólnokrajowym odbyły się następujące imprezy:

A. Szkolenia i kursy kształcenia

14.02.2004 Warsztaty Hufcowych w Warszawie (61 uczestników)
16-18.04.2004 Warsztaty Szczepowych w Pionkach (65 uczestników)
14-16.05.2004 Warsztaty Dziennikarskie w Warszawie (20 uczestników)
20-28.08.2004 Obóz szkoleniowy „Akela” dla szefów gromad wilczków w Garbatce k. 

Radomia (15 uczestników)
20-28.08.2004 Obóz szkoleniowy „Dżungla” dla szefowych gromad wilcząt w Garbatce k. 

Radomia (12)
20-28.08.2004 Obóz szkoleniowy „Jadwiga” dla szefowych drużyn harcerek w Garbatce 

k. Radomia (41 uczestników)
27-29.08.2004 Wędrówka szkoleniowa hufcowych Pionki – Garbatka (35 uczestników)
25-29.08.2004 Wędrówka szkoleniowa „W drogę” Łopatki – Puławy (18 uczestników)
20-30.08.2004 Obóz szkoleniowy „Adalbertus” dla szefów drużyn harcerzy (50 

uczestników)
27.11.2004 Warsztaty Szczepowych w Warszawie (8 uczestników)

B. Inne

15.02.2004 Rada Pedagogiczna w Warszawie (22 uczestników)
30.04-02.05.2004 Wielkie Łowy w Rawce k/Skierniewic (88 uczestników)
01-03.05.2004 Harce Majowe Harcerzy w Gołębiu k. Puław (350 uczestników)
01-03.05.2004 Harce Majowe Harcerek w Pniewniku (308 uczestników)
15.05.2004 Rada Pedagogiczna w Warszawie (26 uczestników)
17-19.09.2004 Pielgrzymka przewodniczek do Studzianny (120 uczestników)
23-26.09.2004 Pielgrzymka Wędrowników na Święty Krzyż (250 uczestników)
22-24.10.2004 Weekend Szefów Kręgów w Wesołej k. Warszawy (12 uczestników)
22-24.10.2004 Wędrówka Szefowych Ekip w okolicach Warszawy (11 uczestników)
23-24.10.2004 Jesienna Wędrówka Hufcowych po Masywie Ślęży (15 uczestników)
11.09.2004 Rada Pedagogiczna w Warszawie (21 uczestników)
26-28.11.2004 Harcenalia w Świdniku (237 uczestników)

C. Udział w spotkaniach międzynarodowych

20-23.05.2004 Kurs szkoleniowy dla zastępowych k. Czerwonogradu (Ukraina) (3 
uczestników z Polski)

31.07-06.08.2004 Pielgrzymka Federacji Skautingu Europejskiego do Santiago de 
Compostella (Hiszpania) (62 uczestników z Polski)



10-20.08.2004 Międzynarodowy obóz szkoleniowy Maclaren na wyspie Wolin (12 
uczestników z Polski)

19-22.08.2004 Obóz Naczelników FSE w Gödöllö k. Budapesztu (Węgry) (4 
uczestników z Polski)

27-30.10.2004 Międzynarodowy Kurs dla Szefów Samodzielnych Zastępów w 
miejscowości Prusy (Francja) (5 uczestników z Polski)

29.10-01.11.2004 Pielgrzymka wędrowników do Vezelay (Francja) (15 uczestników z Polski)

Ponadto w 2004 r. w Stowarzyszeniu ukazały się następujące wydawnictwa:

- 5 numerów pisma „Gniazdo”, w tym jeden numer „W drogę” dla przewodniczek i wędrowników
oraz jeden numer „Gniazda Wilczków”

- „Wilczki na obozie”, „Książeczka Ochotnika”, „Książeczka Wilczka MOWGLI”

Cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane podczas każdego z ww. wydarzeń.

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia,

W dniu 19 lipca 2004 r. podjęto uchwale nr 01/04  w sprawie przekazania zysku z 2003 roku oraz w
dniu 30 września 2004 r. uchwale nr 02/04 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
(polityki) prowadzenia rachunkowości.

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

W 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało 799 734,88 zł przychodów ogółem z czego:

� 795 931,55 zł przychodów określonych statutem Stowarzyszenia, w szczególności były to:

- Składki brutto określone statutem 28 630,23 zł
- Dotacje 78 652,00 zł
- Darowizny 367 553,93 zł
- Dofinansowania do obozów 24 808,90 zł
- Pozostałe 296 286,49 zł

� 3 803,33 zł przychodów finansowych.



Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie osiągnęło przychodów
i nie poniosło kosztów z tytułu takiej działalności.

6) informacja o poniesionych kosztach

W 2004 roku Stowarzyszenie poniosło łączne koszty w wysokości 538 757,67 zł, z czego:

� 427 931,53  zł kosztów na realizację celów statutowych, w tym:

- Organizowanie obozów szkoleniowych i kursów
kształcenia dla kadry wychowawczej

12 523,65 zł

- Organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich 352 702,64 zł
- Organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków
Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa,
materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek
harcerski

18 592,86 zł

- Pozostałe koszty określone statutem 44 112,38 zł

� 109 566,66 zł kosztów administracyjnych w tym:

Zużycie materiałów i energii 6 589,86 zł
Usługi obce 58 405,95 zł
Podatki i opłaty 65,00 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

35 378,00 zł

Amortyzacja 8 178,66 zł
Pozostałe koszty administracyjne 949,09 zł

� 1 259,58 zł kosztów finansowych.

7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

1 (jedna) Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

W 2004 roku wypłacono wynagrodzenia w łącznej wysokości 28 178,00 zł, z czego wynagrodzenia
brutto z tytułu umowy o pracę wyniosły 23 328,00 zł natomiast świadczenia na rzecz pracownika
wyniosły 4 850,00 zł.



c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Członkowie Zarządu ani inne osoby poza wymieniona w pkt a) nie pobierają wynagrodzenia z
tytułu pracy w Stowarzyszeniu, ich praca jest społeczna.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W 2004 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej kwocie 7 200,00 zł.

e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Nazwa banku Kwota w PLN
Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie 304 727,32
BISE S.A. Oddział w Lublinie 13 352,80
PEKAO S.A. Oddział Garwolin 5 358,06
PKO BP S.A. Oddział Skierniewice 10 276,64
BGŻ S.A. Oddział Gryfów Śląski 1 752,85
PKO BO S.A. Oddział Białystok 5,85
BISE S.A. I Oddział Warszawa 2 957,91
BPH PBK S.A. Oddział Radom 11 723,16
PKO BP S.A. Oddział Puławy 3 088,79
Bank Milenium S.A. 2,66

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji, akcji, nie ma też udziałów w spółkach prawa
handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,

Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada żadnych nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

W 2004 roku Stowarzyszenie otrzymało w drodze darowizny sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem na łączna kwotę 6 650,00 zł oraz zakupiło oprogramowanie komputerowe za
kwotę 1 528,66 zł.



j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Na koniec 2004 roku suma bilansowa wyniosła 367 385,99 zł Składały się na nią:
� po stronie aktywów:

- aktywa trwałe – 0,00 zł
- aktywa obrotowe – 367 121,99 zł
- rozliczenia międzyokresowe – 264,00 zł

� po stronie pasywów:
- fundusze własne – 354 381,12 zł
- zobowiązania – 13 014,87 zł

8) dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

W ramach zadań zleconych Stowarzyszenie otrzymało na zorganizowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży od jednostek samorządu terytorialnego środki w łącznej wysokości 78 652,00 zł.
Koszty związane z realizacją powyższych zadań w ramach otrzymanych środków wyniosły
78 652,00 zł.
Osiągnięty wynik finansowy z tej działalności to 0,00 zł.

9) informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W 2004 roku Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2,
natomiast składane było roczne rozliczenie CIT-8. Na koniec 2004 roku Stowarzyszenie nie posiadało
żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, a występujące zobowiązania
podatkowe wynikają z bieżących płatności z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
opłaconej w styczniu 2005 roku.

Podpisy Zarządu:

[podpis] [podpis]
__________________ __________________
Joanna Przypolska Rafał Grudzień
Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek Przewodniczący Stowarzyszenia

[podpis] [podpis]
__________________ __________________
Hubert Nakoneczny Piotr Sitko
Skarbnik Stowarzyszenia Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy

[podpis]
___________________
Zbigniew Korba
Sekretarz Krajowy


