
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalno�ci  

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”  

Federacja Skautingu Europejskiego  

za rok 2005 
 

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 S�dowym: 08.02.2002. 
numer KRS-u: 0000089011 
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 004163118 
dane dotycz�ce członków zarz�du Stowarzyszenia (imi� i nazwisko według aktualnego wpisu w 
rejestrze s�dowym i adres zamieszkania): 
Rafał Grudzie� - Przewodnicz�cy Stowarzyszenia, zam. Milanówek, ul. Długa 10a  
Joanna Przypolska – Wiceprzewodnicz�ca, Naczelniczka Harcerek, zam. Warszawa, ul. 
Daniłowskiego 1/43 
Piotr Sitko – Wiceprzewodnicz�cy, 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. �ywokostowa 14 m. 4  
 
cele statutowe Stowarzyszenia 
Działalno�� o�wiatowo-wychowawcza na rzecz ogółu społeczno�ci polegaj�ca na dostarczaniu 
dzieciom i młodzie�y �rodków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody 
skautowej. 
 
Stowarzyszenie promuje w�ród swoich uczestników i członków oraz innych osób: 
1. dbało�� o zdrowie, higien� osobist�, kultur� fizyczn� i sport oraz szacunek dla przyrody, 
2. trosk� o rozwijanie umiej�tno�ci praktycznych, zaradno�ci i gospodarno�ci, 
3. dbało�� o zdobywanie wiedzy w szkole i poza ni�, kształtowanie charakteru i 

przygotowanie do wykonywania zawodu, 
4. trosk� o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez wzgl�du na ras�, 

narodowo�� i wyznanie, a w szczególno�ci o rozwijanie przyjacielskich kontaktów z 
młodymi lud�mi z innych krajów europejskich i nauk� j�zyków obcych oraz 
podtrzymywanie tradycji narodowej, piel�gnowanie polsko�ci oraz rozwój �wiadomo�ci 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5. dbało�� o poznanie i praktykowanie swojej wiary. 
 
 
 



2) zasady, formy i zakres działalno�ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
tak�e opis głównych zdarze� prawnych w działalno�ci o skutkach finansowych, 

 
Jednostki Stowarzyszenia (szczepy, dru�yny, samodzielne zast�py) pracuj� w 45 miastach w 
całej Polsce. W ci�gu roku szkolnego w ka�dej jednostce Stowarzyszenia co tydzie� 
organizowane s� zaj�cia harcerskie (zbiórki, biwaki i imprezy na łonie przyrody, zaj�cia 
upowszechniaj�ce kultur� fizyczn� i sport). W ferie 2005 w Stowarzyszeniu zostało 
zorganizowanych 38 zimowisk. W wakacje 2005 w Stowarzyszeniu zostało zorganizowanych 67 
obozów i w�drówek letnich.  
 
Obok wielu akcji i spotka� na poziomie poszczególnych hufców (jedno lub kilka miast), na 
szczeblu ogólnokrajowym odbyły si� nast�puj�ce imprezy: 
 
A. SZKOLENIA I KURSY KSZTAŁCENIA 
 
11.03.2005  W�drówka hufcowych w Rawie Mazowieckiej (20 uczestników) 
15-17.04.2005  Weekend Mac Larena w Goł�biówce k. Siedlec (10 uczestników) 
15-17.04.2005  W�drówka hufcowych w Puszczy Kampinoskiej (20 uczestników) 
23-24.04.2005 Warsztaty Dziennikarskie w Warszawie (38 uczestników) 
23-24.04.2005  Forum HR-ów na �w. Krzy�u (20 uczestników) 
23.04.2005  Warsztaty korektorskie w Warszawie (10 uczestników) 
04.06.2005  Warsztaty korektorskie w Warszawie (6 uczestników) 
27-29.05.2005  Biwak szefów (50 uczestników) 
23-31.08.2005  Obóz szkoleniowy „Akela” dla szefów gromad wilczków w Garbatce k. 

Radomia (15 uczestników) 
24-31.08.2005  Obóz szkoleniowy „D�ungla” dla szefowych gromad wilcz�t w Garbatce 

k. Radomia (12 uczestników) 
23-31.08.2005  Obóz szkoleniowy „Jadwiga” dla szefowych dru�yn harcerek w Garbatce 

k. Radomia (41 uczestników) 
23-31.08.2005  W�drówka szkoleniowa hufcowych Pionki – Garbatka (35 uczestników) 
23-31.08.2005 W�drówka szkoleniowa „W drog�” Łopatki – Puławy (18 uczestników)  
24-29.08.2005  W�drówka szkoleniowa dla szefów w�drowników Pionki - 

Garbatka (18 uczestników) 
23-31.08.2005  Obóz szkoleniowy „Adalbertus” dla szefów dru�yn harcerzy (50 

uczestników) 
26.11.2005  Kurs komunikacji w Warszawie (8 uczestników) 
 
B. INNE  
 
12.02.2005  Rada Pedagogiczna w Warszawie (18 uczestników) 
12-13.03.2005  Forum HR-ek w Warszawie (16 uczestników) 
30.04-02.05.2005  “Wielkie Łowy” ogólnopolski biwak wilczków w Jedlni Letnisko (90  
   uczestników) 
29.04-03.05.2005 “Harce majowe” w Rz�sinach k. Gryfowa �l�skiego (70 uczestników) 
16-18.09.2005  Pielgrzymka przewodniczek do Studzianny (140 uczestników) 
23-25.09.2005  Pielgrzymka W�drowników na �wi�ty Krzy� (200 uczestników) 
07-09.10.2005  W�drówka Hufcowych w Górach �wi�tokrzyskich (12 uczestników) 



19.11.2005 Rada Pedagogiczna w Warszawie (21 uczestników) 
03-04.12.2005  Forum Młodych w Warszawie (180 uczestników) 
 
C. UDZIAŁ W SPOTKANIACH MI	DZYNARODOWYCH 
 
26-27.02.2005 Mi�dzynarodowe spotkanie ekip krajowych w Ruzemberok (Słowacja) (6 

uczestników z Polski) 
03-04.06.2005  Spotkanie duszpasterzy we Lwowie (Ukraina) (1 osoba z Polski) 
29-31.07.2005  Warsztaty dla instruktorów białoruskich (1 osoba prowadz�ca z Polski) 
17-21.08.2005  �wiatowe Dni Młodych w Kolonii (Niemcy) (100 osób z Polski) 
22-25.08.2005 Obóz Naczelników FSE w Herbstein (Niemcy) (4 uczestników z Polski) 
21-28.08.2005 Mi�dzynarodowy kurs III stopnia dla szefowych harcerek (Francja) (4 

uczestników z Polski) 
26-19.10.2005 Mi�dzynarodowy Kurs dla Szefów Samodzielnych Zast�pów w 

miejscowo�ci Prusy (Francja) (4 uczestników z Polski) 
12-13.11.2005 Mi�dzynarodowe spotkanie ekipy organizuj�cej Euromoot 2007 w 

Warszawie (10 uczestników z Polski) 
18-19.11.2005 Kurs ekspresji i warsztaty pedagogiczne na Ukrainie (3 osoby z Polski) 
10-11.12.2005 Mi�dzynarodowe spotkanie ekip krajowych we Wrocławiu (9 uczestników 

z Polski) 
 
 
Ponadto w 2005 r. w Stowarzyszeniu ukazały si� nast�puj�ce wydawnictwa: 
 
A. 
4 numery pisma „Gniazdo” ka�dy z dodatkiem „Gniazdo Wilczków”. 2 numery pisma szefów 
„Przestrze�”. 
 
B. 
Wydawnictwa: “Droga wzywa Ci�”, “Id� naprzód. Ksi��eczka na stopie� pionierki”, “Zast�p 
czeka na Twój ruch. Ksi��eczka na stopie� wywiadowcy”, “Gwó�d� programu czyli wszystko o 
ekspresji”. 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane podczas ka�dego z ww. wydarze�. 
 
 
3) informacja o prowadzonej działalno�ci gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego, 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalno�ci gospodarczej. 
 

4) odpisy uchwał zarz�du stowarzyszenia, 
 
W dniu 29 marca 2005 r. Zarz�d podj�ł nast�puj�ce uchwały: 
 
uchwała nr 1 o nast�puj�cej tre�ci: 



„Zarz�d Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego niniejszym zatwierdza: 
1. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2004, w brzmieniu stanowi�cym 
 zał�cznik do protokołu; 
2. sprawozdanie merytoryczne z działalno�ci Stowarzyszenia za rok 2004, w brzmieniu 
 stanowi�cym zał�cznik do protokołu.” 
 
uchwała nr 2 o nast�puj�cej tre�ci: 
 
„Zarz�d Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu 

Europejskiego niniejszym postanawia przekaza� zysk za 2004 rok na fundusz statutowy.” 
 
5) informacja o wysoko�ci uzyskanych przychodów, z wyodr�bnieniem ich �ródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, �rodki pochodz�ce ze �ródeł publicznych, w tym z bud�etu pa�stwa i 
bud�etu gminy), odpłatnych �wiadcze� realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów 
statutowych z uwzgl�dnieniem kosztów tych �wiadcze�; je�eli prowadzono działalno�� 
gospodarcz�, wynik finansowy tej działalno�ci oraz procentowy stosunek przychodu 
osi�gni�tego z działalno�ci gospodarczej do przychodu osi�gni�tego z pozostałych �ródeł, 

 
W 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało 581 297,48 zł przychodów ogółem z czego: 
 
• 566 874,21  zł przychodów okre�lonych statutem Stowarzyszenia, w szczególno�ci były to: 
 

- Składki brutto okre�lone statutem 38 678,40 zł. 
- Dotacje 189 908,14 zł. 
- Darowizny 49 760,22 zł. 
- Dofinansowania do obozów 24 969,50 zł. 
- Pozostałe 263 557,95 zł. 

 
• 14 423,27 zł przychodów finansowych.  
 
6) informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizacj� celów statutowych, 
b) administracj� (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 
c) działalno�� gospodarcz�, 
d) pozostałe koszty, 

 
W 2005 roku Stowarzyszenie poniosło ł�czne koszty w wysoko�ci 580 082,53  zł, z czego: 
 
• 484 691,93 zł kosztów na realizacj� celów statutowych, w tym: 
 

- Organizowanie obozów szkoleniowych i kursów 
kształcenia dla kadry wychowawczej 

131 048,13 zł 

- Organizowanie zimowisk, obozów i w�drówek letnich 313 620,64 zł 



- Organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków 
Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, 
materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek 
harcerski 

38 178,16 zł  

- Pozostałe koszty okre�lone statutem 1 845,00 zł 
 
• 93 915,53 zł kosztów administracyjnych w tym:  
 

Zu�ycie materiałów i energii 11 676,57 zł 
Usługi obce 20 258,95 zł 
Podatki i opłaty 448,50 zł 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
�wiadczenia 

56 958,89 zł 

Amortyzacja 1 517,18 zł 
Pozostałe koszty administracyjne  3 055,44zł 

 
� 1 475,07 zł kosztów finansowych. 
 
7) dane o: 
 

a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodr�bnieniem osób zatrudnionych wył�cznie w działalno�ci 
gospodarczej, 

 
1 (jedna) Dyrektor Biura Zarz�du Stowarzyszenia 

 
b) ł�cznej kwocie wynagrodze� wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne �wiadczenia, z wyodr�bnieniem cało�ci tych 
wynagrodze� osób zatrudnionych wył�cznie w działalno�ci gospodarczej, 

 
W 2005 roku wypłacono wynagrodzenia w ł�cznej wysoko�ci 36 961,89  zł, z czego 
wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o prac� wyniosły 30 600,00 zł natomiast �wiadczenia 
na rzecz pracownika wyniosły 6 361,89  zł. 

c) wysoko�ci rocznego lub przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia wypłaconego ł�cznie 
członkom zarz�du i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kieruj�cym wył�cznie 
działalno�ci� gospodarcz� z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
�wiadczenia, 

 

Członkowie Zarz�du ani inne osoby poza wymieniona w pkt a) nie pobieraj� wynagrodzenia z 
tytułu pracy w Stowarzyszeniu, ich praca jest społeczna. 

 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło  
 

W 2005 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło w ł�cznej kwocie 
19 997,00 zł.  
 



e) udzielonych przez Stowarzyszenie po�yczkach pieni��nych, z podziałem według ich 
wysoko�ci, ze wskazaniem po�yczkobiorców i warunków przyznania po�yczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich po�yczek, 

 
Stowarzyszenie nie udzieliło �adnych po�yczek. 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
 

Nazwa banku Kwota w PLN 
Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie 292 379,86 
BISE S.A. Oddział w Lublinie 14 201,12 
PEKAO S.A. Oddział Garwolin 4 289,80 
PKO BP S.A. Oddział Skierniewice 8 978,39 
BG
 S.A. Oddział Gryfów �l�ski 1 247,85 
PKO BO S.A. Oddział Białystok 5,85 
BISE S.A. I Oddział Warszawa 606,88 
BPH PBK S.A. Oddział Radom 8 403,68 
PKO BP S.A. Oddział Puławy 162,57 
Bank Milenium S.A.  197,06 

 
g) warto�ci nabytych obligacji oraz wielko�ci obj�tych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 

  Stowarzyszenie nie nabyło �adnych obligacji, akcji, nie ma te� udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomo�ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko�ci kwot wydatkowanych na 

to nabycie, 
 
Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada �adnych nieruchomo�ci. 
 
i) nabytych pozostałych �rodkach trwałych, 
 
 W 2005 roku Stowarzyszenie zakupiło sprz�t komputerowy wraz z oprogramowaniem 

oraz kopiark� na ł�czna kwot� 8 534,80  zł oraz zakupiło oprogramowanie komputerowe 
za kwot� 801,54 zł. 

 
j) warto�ci aktywów i zobowi�za� Stowarzyszenia uj�tych we wła�ciwych sprawozdaniach 

finansowych sporz�dzanych dla celów statystycznych, 
 
Na koniec 2005 roku suma bilansowa wyniosła 355 932,20  zł Składały si� na ni�: 

� po stronie aktywów: 
- aktywa trwałe – 7 819,16 zł  
- aktywa obrotowe – 345 132,10 zł 
- rozliczenia mi�dzyokresowe – 2 980,94 zł 

 



� po stronie pasywów: 
- fundusze własne – 355 586,07  zł 
- zobowi�zania – 199,29  zł 
- rozliczenia mi�dzyokresowe – 146,84 zł 

 
8) dane o działalno�ci zleconej Stowarzyszenia przez podmioty pa�stwowe i samorz�dowe 

(usługi, pa�stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalno�ci, 

 
W ramach zada� zleconych Stowarzyszenie otrzymało na zorganizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzie�y od jednostek samorz�du terytorialnego �rodki w ł�cznej wysoko�ci 105 468,10  zł. 
Koszty zwi�zane z realizacj� powy�szych zada� w ramach otrzymanych �rodków wyniosły  
105 468,10 zł. 
Osi�gni�ty wynik finansowy z tej działalno�ci to 0,00 zł. 
 
9) informacj� o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ci���cych zobowi�za� podatkowych, a 

tak�e informacj� w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

W 2005 roku Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia ze składania miesi�cznych deklaracji 
CIT-2, natomiast składane było roczne rozliczenie CIT-8 oraz miesi�czne PIT-4. Na koniec 2005 
roku Stowarzyszenie nie posiadało �adnych wymagalnych zobowi�za� wobec Urz�du 
Skarbowego. 

W okresie sprawozdawczym tj. podczas roku 2005 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona 
kontrola. 
 
 
Podpisy Zarz�du: 
 
[podpis]      [podpis] 
__________________    __________________ 
Joanna Przypolska     Rafał Grudzie�  
Wiceprzewodnicz�ca, Naczelniczka Harcerek  Przewodnicz�cy Stowarzyszenia  
 
 
[podpis]      [podpis] 
__________________    __________________ 
Hubert Nakoneczny     Piotr Sitko 
Skarbnik Stowarzyszenia     Wiceprzewodnicz�cy, Naczelnik Harcerzy 
 
 
[podpis] 
___________________ 
Zbigniew Korba 
Sekretarz Krajowy 


