
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”  

Federacja Skautingu Europejskiego  

za rok 2007 
 

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. 
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 m. 
70, 02-119 Warszawa; 
Anna Mikos – Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek, zam. Jelenia Góra, ul. Norwida 16/4; 
Zbigniew Korba – Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy, zam. Warszawa, ul. 
śywokostowa 14; 
Piotr ŚwieŜewski – Skarbnik Stowarzyszenia, zam. Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 
1920r. 12 m. 24, 02-366 Warszawa; 
Krzysztof Staszak - Sekretarz Krajowy, 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 33 
miejscowościach 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 ferie 2007 w Stowarzyszeniu zostało 
zorganizowanych 25 zimowisk (w nurcie Ŝeńskim) oraz 28 zimowisk (w nurcie męskim).. W 
wakacje 2007 w Stowarzyszeniu zostały zorganizowane 28 obozy (w nurcie Ŝeńskim) i 33 
obozów (w nurcie męskim) oraz wędrówki letnie - Euromoot (129 uczestniczek i 154 
uczestników). 
 
Obok wielu akcji i spotkań na poziomie poszczególnych hufców (jedno lub kilka miast), na 
szczeblu ogólnokrajowym odbyły się następujące imprezy i szkolenia: 
 
27-28.01.2007 Wiedeń - Lokalne spotkanie naczelników z komisarzem federalnym (6 
uczestników) 
9-11.03.2007 Góry Świętokrzyskie - Wiosenna wędrówka ogniska naczelniczki (7 uczestników) 
2-4.03.2007. Wesoła - Weekend Hufcowych i Ekipy Krajowej Harcerzy (20 uczestników) 
16-18.03.2007 Spała – Warsztaty zastępowych BluSzcza (14 uczestniczek) 
1-2.04.2007 Kazimierz nad Wisłą - Rada DruŜynowych „Legwan” (szefów druŜyn harcerzy) (20 
uczestników z całej Polski) 
21-22.04.2007 Ćmiłow – Forum HR-ek (20 uczestniczek) 
21-22.04.2007 Warszawa – Warsztaty dziennikarskie (34 uczestników) 
1-3.05.2007 Serpelice nad Bugiem – Wielkie Łowy (czyli zlot wilczków) (59 uczestniczek) 
1-3.05.2007 spływy kajakowe na Brdzie i na Wieprzu – Biwaki majowe BluSzcza (60 
uczestniczek) 
1-3.05.2007 Wola Gułowska k/Kocka oraz Puławy – Wielkie Łowy (czyli zlot wilczków) 150 
uczestników) 
26-27.05.2007 Warszawa – Warsztaty dziennikarskie DŜungli (10 uczestników) 
30.05-01.06.2007. Warszawa – Kurs szkoleniowy dla szefów Puszczy i BluSzcza (10 
uczestników) 
02.06.2007. Warszawa – Spotkanie Biura Federalnego i Zarządu Stowarzyszenia (10 
uczestników) 
20-25.08.2007 Dolina Baryczy/Stawy Milickie – Wędrówka szkoleniowa W Drogę (7 
uczestniczek z Polski, 2 uczestniczki z Ukrainy) 
11-15.08.2007 Szlak Orlich Gniazd – Wędrówka szkoleniowa dla szefów wędrowników (6 
uczestników) 
12-18.08.2007 Ubocze – Obóz szkoleniowy Jadwiga (25 uczestniczek) 
12-20.08.2007 Rząsiny – Obóz szkoleniowy Adalbertus dla szefów gałęzi harcerzy (26 
uczestników) 
11-17.08.2007 Ubocze – Obóz szkoleniowy DŜungla (12 uczestniczek) 
18-22.08.2007 Rząsiny – Obóz szkoleniowy DŜungla (14 uczestników) 
14-16.09.2007 śarki k. Częstochowy – Ogólnopolska pielgrzymka przewodniczek (100 
uczestniczek) 
14-15.09.2007 Białobrzegi – Weekend Hufcowych i Ekipy Krajowej Harcerzy (20 uczestników) 
20-23.09.2007 Święty KrzyŜ – Ogólnopolska pielgrzymka wędrowników (170 uczestników) 
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19-21.10.2007 Zakopane – Jesienna wędrówka ogniska naczelniczki  (5 uczestników) 
20-21.10.2007 Józefów – Szkolenie szczepowych (8 uczestników + 7 prowadzących) 
27-28.10.2007 Józefów – Warsztaty szczepowych (6 uczestniczek) 
26-28.10.2007 Włoszczowa - Rada Akel (szefów gromad wilczków) (16 uczestników z całej 
Polski) 
27-28.10.2007 Wrocław - Rada DruŜynowych „Legwan” (szefów druŜyn harcerzy) (20 
uczestników z całej Polski) 
27-28.10.2007 Kampinos - Rada Szefów Kręgów Wędrowników (5 uczestników z całej Polski) 
23-25.11.2007 Otwock – Warsztaty BluSzcza (20 uczestniczek) 
1.12.2007 Warszawa – Forum Młodych (200 uczestniczek i uczestników) 
8-9.12.2007 Wilno – Lokalne spotkanie naczelników i ekip krajowych z kilku krajów z 
komisarzem federalnym Ponadto ekipą federalną (9 uczestników) 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia były realizowane podczas kaŜdego z ww. wydarzeń 
 
Ponadto w 2007 r. w Stowarzyszeniu ukazały się następujące wydawnictwa: 
 
 
A 
4 numery pisma "Gniazdo" kaŜdy z dodatkiem "DŜungli" - pisma dla wilczków.  
 
B 
Inne: 
Kalendarz 2008 
2 numery Wici (w formie elektronicznej) 
Naklejki z logo i napisem „Zawisza FSE – po prostu skauting” 
 
 
3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia, 
 

Uchwała nr 1: 
„Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego niniejszym zatwierdza: 
1. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2006, w brzmieniu stanowiącym 
 załącznik do protokołu; 
2. sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2006, w 
brzmieniu  stanowiącym załącznik do protokołu.” 
 
Uchwała nr 2: 
Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego przyjmuje prowizorium budŜetowym w zakresie kosztów i przychodów na 
rok 2008. 
 
Uchwała nr 3 
„Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego przyjmuje nowy wzór Deklaracji Uczestnika i Deklaracji Członka i jest on 
jedynym wzorem obowiązującym załączony do niniejszej Uchwały. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązuje na poziomach Hufców do zebrania Deklaracji do dnia 31.12.2007 
Hufcowych i szefów środowisk Puszczy i Bluszcza. Jednocześnie Zarząd zobowiązuje 
wszystkich Hufcowych obu nurtów do przesłania spisu uczestników.” 

 
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 świadczeń; jeŜeli prowadzono działalność 
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, 

 
W 2007  roku Stowarzyszenie uzyskało 751 778,24 zł przychodów ogółem z czego: 
 
• 741 473,37 zł przychodów określonych statutem Stowarzyszenia, w szczególności były to: 
 

- Składki brutto określone statutem 52 545,00 zł 
- Dotacje 105 662,28 zł 
- Darowizny 56 017,83 zł 
- Dofinansowania do obozów 19 472,40 zł 
- Pozostałe 507 775,86 zł 

 
• 10 304,87  zł przychodów finansowych.  
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6) informacja o poniesionych kosztach na: 
 
W 2007 roku Stowarzyszenie poniosło łączne koszty w wysokości 746 295,74  zł, z czego: 
 
• 677 467,62 zł kosztów na realizację celów statutowych, w tym: 
 

- Organizowanie obozów szkoleniowych i kursów 
kształcenia dla kadry wychowawczej 

29 590,39 zł 

- Program „MłodzieŜ w Działaniu” 44 034,91 zł 
- Organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich 573 313,89 zł 
- Organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków 
Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, 
materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek 
harcerski 

28 606,92 zł  

- Pozostałe koszty określone statutem 1 921,51 zł 
 
• 65 190,88 zł kosztów administracyjnych w tym:  
 

ZuŜycie materiałów i energii 1 793,30 zł. 
Usługi obce 26 540,44 zł. 
Podatki i opłaty 180,00 zł. 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

27 920,00 zł. 

Amortyzacja 2 915,76 zł. 
Pozostałe 5 841,38 zł. 

 
� 49,58 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, 

 
Brak zatrudnienia etatowego.  

 
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, 

     0,00 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, 

      0,00 zł. 
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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 i dzieło  
 

W 2007 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło w łącznej kwocie 
27 920,00 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 283059,89 
DnB NORD Polska  S.A. Oddział w Lublinie 13556,04 
PEKAO S.A. Oddział Garwolin 1800,84 
PKO BP S.A. Oddział Skierniewice 4713,20 
BGś S.A. Oddział Gryfów Śląski 1624,47 
BPH PBK S.A. Oddział Radom 4040,40 
PKO BP S.A. Oddział Puławy 4489,94 
Deutche Bank S.A.  4577,61 

 
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, 
 
 0,00 zł 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
 
Na koniec 2007 roku suma bilansowa wyniosła 362 301,44 zł. Składały się na nią: 
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� po stronie aktywów: 
- aktywa trwałe – 6 450,85 zł  
- aktywa obrotowe – 355 850,59 zł 
- rozliczenia międzyokresowe – 4 622,06 zł 

 
� po stronie pasywów: 

- fundusze własne – 361 068,57  zł 
- zobowiązania – 1 232,87 zł 
- rozliczenia międzyokresowe – 0,00 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 66 997,55 zł oraz 
w ramach programu „MłodzieŜ w działaniu” z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji 38 664,73 
zł. Koszty związane z realizacją powyŜszych zadań w ramach otrzymanych środków wyniosły 
105 662,28 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. 

Za rok 2007 złoŜono roczną deklarację CIT-8 oraz PIT-4R.  Na koniec 2007 roku Stowarzyszenie 
nie posiadało Ŝadnych wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. W okresie 
sprawozdawczym tj. podczas roku 2007 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola. 
 
 
Podpisy Zarządu: 
 
 
__________________    __________________ 
Anna Mikos      Tomasz Pałka  
Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek Przewodniczący Stowarzyszenia  
 
 
 
__________________    __________________ 
Piotr ŚwieŜewski     Zbigniew Korba 
Skarbnik Stowarzyszenia     Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy 
 
 
 
___________________ 
Krzysztof Staszak 
Sekretarz Krajowy 


