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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – 

Federacja Skautingu Europejskiego 

za rok 2006 
 

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: 08.02.2002 r. 
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) 
Tomasz Pałka  – Przewodniczący Stowarzyszenia,  

zam. Warszawa, ul. Pruszkowska 12/70, 
Anna Mikos   –  Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek,  

zam. Jelenia Góra, ul. Moniuszki 2/40, 
Zbigniew Korba  –  Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy,  

zam. Warszawa, ul. śywokostowa 14/4, 
Hubert Nakoneczny  –  Skarbnik Stowarzyszenia,  
      zam. Warszawa, ul. Nowickiego 3/20, 
Krzysztof Staszak  –  Sekretarz Krajowy Stowarzyszenia,  
      zam. Warszawa, ul. Broniewskiego 53a/30. 
 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia. 
Działalność oświatowo-wychowawcza na rzecz ogółu społeczności polegająca na dostarczaniu 
dzieciom i młodzieŜy 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. 
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2)  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 

a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych. 
 
Jednostki Stowarzyszenia (szczepy, druŜyny, samodzielne zastępy) pracują w 29 miastach 
w całej Polsce. W ciągu roku szkolnego w kaŜdej jednostce Stowarzyszenia co tydzień 
organizowane są zajęcia harcerskie (zbiórki, biwaki i imprezy na łonie przyrody, zajęcia 
upowszechniające kulturę fizyczną i sport). W czasie ferii zimowych 2006 w Stowarzyszeniu 
zostało zorganizowanych 35 zimowisk. W wakacje 2006 w Stowarzyszeniu zostały 
zorganizowane 72 obozy i wędrówki letnie. 
 
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 
 
Imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe 2006 
SHK „Zawisza” FSE 
 
17-19.02.2006  Garwolin – Wędrówka hufcowych i ekipy krajowej (19 uczestników)  
25.02.2006  Pliszczyn – spotkanie duszpasterzy i szczepowych (50 uczestników) 
18-19.03.2006  Wesoła – Wędrówka szkoleniowa dla nowych hufcowych (9 uczestników) 
18-19.03.2006  Gołębiówka - Mac Laren Weekend (12 uczestników) 
01-02.04.2006  Ćmiłów – Forum HR-ek (15 uczestników) 
22-23.04.2006 Warszawa – Warsztaty dziennikarskie dla przewodniczek i wędrowników 

(30 uczestników) 
29.04 -02.05.2006 "Wielkie Łowy" – ogólnopolski biwak dla wilczków (70 uczestników) 
29.04-03.05.2006 "Harce Majowe" (450 uczestników) 
12-14.05.2006  Częstochowa – Wędrówka hufcowych i ekipy narodowej (7 uczestników) 

27-28.05.2006  Kraków – spotkanie z Benedyktem XVI (400 uczestników) 
30.07-6.08.2006 Nawojowa – międzynarodowy obóz dla radiowców – Radio Euromoot 

(7 osób z Polski) 
29.07-6.08.2006 Nawojowa – międzynarodowy obóz dla śpiewaków – Chór Euromoot 

(8 osób z Polski) 
02-05.08.2006  Beskid Sądecki – Wędrówka szkoleniowa III-go stopnia „W drogę” 

dla przewodniczek (5 uczestników) 
21-25.08.2006 Olsztyn – wędrówka szkoleniowa dla szefowych ognisk i szefów kręgów 

(13 uczestników) 
18-24.08.2006 Ubocze – obóz szkoleniowy dla szefowych akel i druŜynowych 

(48 uczestników) 
19-25.08.2006 Olsztyn – training camps for cupscouts and scouts chiefs (50 uczesyników) 
08-18.09.2006 śarki – Leśniów – Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek 

(120 uczestników) 
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14.10.2006 Rzym – Spotkanie Ekipy Federalnej i Ekipy Stowarzyszenia z kardynałem 
Ryłko (4 uczestników) 

20-22.10.2006  Zakopane, spotkanie Hufcowych (25 uczestników), 
20-22.10.2006  Rudawy Janowickie – Wędrówka Ogniska Naczelnictwa (6 uczestników) 
10-12.11.2006  Warszawa – Warsztaty zastępowych BluSzcz (15 uczestników) 
10-12.11.2006 Warszawa, warsztaty dla akel (15 uczestników), spotkanie druŜynowych 

(20 uczestników), 
02-03.12.2006  Warszawa – Forum Młodych (200 uczestników) 
 
B. SEJMIK STOWARZYSZENIA 
 

Sejmik Stowarzyszenia został zwołany uchwałą Zarządu z dn. 13.06.2006 r. w dniach 25-
27 sierpnia 2006 r. w miejscowości Olsztyn k. Częstochowy.  

Celem Sejmiku było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu poprzedniej 
kadencji oraz wybór nowych członków Rady Naczelnej i Zarządu.  

W obradach Sejmiku wzięło udział 150 Przewodniczek i Wędrowników, z czego 
czynnymi członkami z prawem do głosu obecnych było 113 osób. W wyniku głosowania została 
wybrana nowa Rada Naczelna w składzie: Robert Fedorowicz, Piotr Jedziniak, Katarzyna Kieler, 
Nina Kowalczyk, Grzegorz Makuch, Marek Mucha, Julia Pereira-Ruman, Joanna Przypolska, 
Jarosław Sroka, Tomasz Szydło. 

Rada Naczelna w ww. składzie wybrała nowy Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego w składzie: 
 
Tomasz Pałka   –  Przewodniczący Stowarzyszenia, 
Anna Mikos   –  Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek, 
Zbigniew Korba –  Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy, 
Hubert Nakoneczny –  Skarbnik, 
Krzysztof Staszak  –  Sekretarz Krajowy. 
 
 
C. WYDAWNICTWO 
 
W 2006 r. w Stowarzyszeniu ukazały się następujące wydawnictwa: 
 
I. Pisma: 

- 4 numery pisma "Gniazdo" (pismo dla harcerek i harcerzy), kaŜdy z dodatkiem "DŜungla" 
(pismo dla wilczków) 

- 1 numer pisma szefów "Przestrzeń". 
 
II. Wydawnictwa: 
"Na mój honor" (3 wydanie ksiąŜeczki Ochotnika), 
"Numer 1" (ksiąŜeczka zastępowego), 
"Rozciągnij sieć", 
"Warsztat druŜynowego", 
"Czuj Duch" (modlitewnik harcerski), 
"Pakiet czerwony" (materiały dla czerwonej gałęzi przewodniczek), 
"Vademecum wędrownicze", 
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"Ślady ognia" (3 ksiąŜeczki dla przewodniczek), 
"Ceremoniał”, 
"Anioł szczepowy" (ks. o szczepie), 
"Tumbaj!" (śpiewnik harcerski) + CD z pieśniami. 
 
III. Inne: 
Ulotka o Stowarzyszeniu, Ulotka o 1%, Kalendarz 2007, Obrazki z logo Euromoot 2007 
i modlitwą przygotowującą do tej imprezy, Plakaty reklamujące 1% dla Zawiszy, 2 numery 
Biuletynu Informacyjnego Zarządu „Wici” (w formie elektronicznej). 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane podczas kaŜdego 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: 

 
Uchwała Zarządu z dnia 25 marca 2006 r.: „Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – 
„Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego niniejszym zatwierdza: 
1. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2005, w brzmieniu stanowiącym 
 załącznik do uchwały; 
2. sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2005, w brzmieniu 
 stanowiącym załącznik do uchwały.” 
 

Uchwała Zarządu z dnia 25 marca 2006 r.: „Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – 
„Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego niniejszym postanawia przekazać zysk za 2005 
rok na fundusz statutowy.” 
 
Uchwała Zarządu z dnia 13 czerwca 2006 r.: „Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego zwołuje sejmik Stowarzyszenia w dniach 25-27 
sierpnia 2006 r. w miejscowości Olsztyn k. Częstochowy”. 
 
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 14 września 2006 r.: „Zarząd powołuje na stanowisko Rzecznika 
Stowarzyszenia Julię Ruman.” 

Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 25 października 2006 r.: ”Zarząd powołuje na asystenta 
ds. prawnych Jacka Oleszczyka oraz Tomasza Podkowińskiego na asystenta ds. kontaktów 
zewnętrznych”. 

 
5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym 
z budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
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świadczeń; jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 
W 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało 613 879,77 zł przychodów ogółem z czego: 
 
• 603 457,69 zł przychodów określonych statutem Stowarzyszenia, w szczególności były to: 
 

- Składki brutto określone statutem 46 666,85 zł 
- Dotacje 313 277,18 zł 
- Darowizny 39 774,37 zł 
- Dofinansowania do obozów 19 394,50 zł 
- Pozostałe 184 344,79 zł 

 
• 10 422,08 zł przychodów finansowych.  
 
6) informacja o poniesionych kosztach: 
 
W 2006 roku Stowarzyszenie poniosło łączne koszty w wysokości 642 682,85  zł, z czego: 
 
• 546 853,34 zł kosztów na realizację celów statutowych, w tym: 
 

- Organizowanie obozów szkoleniowych i kursów 
kształcenia dla kadry wychowawczej 

73 415,07  zł 

- Program „Patriotyzm Jutra” wraz z środkami własnymi  173 855,89 zł 
- Organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich 228 214,26 zł 
- Organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków 
Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, 
materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek 
harcerski 

59 796,91 zł  

- Pozostałe koszty określone statutem 11 571,21 zł 
 
• 95 779,93 zł kosztów administracyjnych, w tym:  
 

ZuŜycie materiałów i energii 2 970,81 zł 
Usługi obce 28 571,87 zł 
Podatki i opłaty 254,82 zł 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 55 437,08 zł 
Amortyzacja 2 723,55 zł 
Pozostałe 5 821,80 zł 

 
� 49,58 zł kosztów finansowych. 
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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 2006 roku wypłacono wynagrodzenia w łącznej wysokości 52 919,44 zł, z czego 
wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę wyniosły 12 204,44 zł., natomiast świadczenia 
na rzecz pracownika wyniosły 2 517,64 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 wymienioną w pkt a) nie pobierają wynagrodzenia 
z tytułu pracy w Stowarzyszeniu, ich praca jest społeczna. 

 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło.  
 

W 2006 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w łącznej 
kwocie 40 715,00 zł.  
 
e) udzielonych przez Stowarzyszenie poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz 
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek. 

 
Stowarzyszenie nie udzieliło Ŝadnych poŜyczek. 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 
 

Nazwa banku Kwota w PLN 
Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie 265 555,13 
BISE S.A. Oddział w Lublinie 12 608,36 
PEKAO S.A. Oddział Garwolin 3 135,23 
PKO BP S.A. Oddział Skierniewice 10 364,90 
BGś S.A. Oddział Gryfów Śląski 1 445,57 
BPH PBK S.A. Oddział Radom 4 639,10 
PKO BP S.A. Oddział Puławy 298,12 
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Deutche Bank S.A.  4,36 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 

  Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych obligacji, akcji, nie ma teŜ udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie. 
 
Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada Ŝadnych nieruchomości. 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych. 
 
 W 2006 roku Stowarzyszenie zakupiło sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na 

łączna kwotę 4 271,00 zł. 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 
 
Na koniec 2006 roku suma bilansowa wyniosła 329 973,27 zł. Składały się na nią: 

� po stronie aktywów: 
- aktywa trwałe – 9 366,61 zł  
- aktywa obrotowe – 317 579,14 zł 
- rozliczenia międzyokresowe – 3 027,52 zł 

 
� po stronie pasywów: 
- fundusze własne – 326 782,99  zł 
- zobowiązania – 190,28 zł 
- rozliczenia międzyokresowe – 3 000,00 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 młodzieŜy od jednostek samorządu terytorialnego środki w łącznej wysokości 76 750 zł oraz 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra” od Narodowego Centrum Kultury 151 978,62 zł. Koszty 
związane z realizacją powyŜszych zadań w ramach otrzymanych środków wyniosły 
228 728,62 zł. Osiągnięty wynik finansowy z tej działalności to 0,00 zł. 
 
9)   informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, 

a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

W 2006 roku Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia ze składania miesięcznych deklaracji 
CIT-2, natomiast składane było roczne rozliczenie CIT-8 oraz miesięczne PIT-4. Na koniec 2006 
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roku Stowarzyszenie nie posiadało Ŝadnych wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu 
Skarbowego. 
W okresie sprawozdawczym, tj. podczas roku 2006 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona 
kontrola. 
 
 
 
 
Podpisy Zarządu: 
 
 
 
__________________ 
Tomasz Pałka  
Przewodniczący Stowarzyszenia  
 
 
 
__________________     __________________ 
Anna Mikos       Zbigniew Korba 
Wiceprzewodnicząca,      Wiceprzewodniczący,  
Naczelniczka Harcerek     Naczelnik Harcerzy 
 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Hubert Nakoneczny      Krzysztof Staszak 
Skarbnik       Sekretarz Krajowy 


