
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-09

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

Jakub Rożek Przewodniczący TAK

Joanna Laskowska Wiceprzewodnicząca - 
Naczelniczka Harcerek

TAK

Jerzy Żochowski Wiceprzewodniczący - 
Naczelnik Harcerzy

TAK

Joanna Skowrońska Sekretarz TAK

Jakub Klęczar Skarbnik 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. dbałość o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz 
szacunek dla przyrody,
2. troska o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i 
gospodarności, dbałość o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, 
kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu,
3. troska 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,
4. dbałość 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. bliska współpraca 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.;
10. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Korba Przewodniczący TAK

Katarzyna Dyba Sekretarz TAK

Piotr Sitko Wiceprzewodniczący TAK

Anna Całusińska członek TAK

Sławomir Giska członek TAK

Izabela Grzywa członek TAK

Magdalena Gzik członek TAK

Krzysztof Jankowski członek TAK

Błażej Marzoch członek TAK

Marek Mucha członek TAK

Aleksandra Szuba członek TAK

Marcin Uciechowski członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5414

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Główną działalność stowarzyszenia w 2018 r. było – zgodnie z zapisem statutowym - prowadzenie działalności oświatowo 
wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Wychowanie to polegało przede wszystkim na kształtowaniu pięciu podstawowych 
dziedzin:
- zdrowi 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 2018 r. można podzielić z grubsza na 
następujące obszary:
- 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 wyjazdów zimowych (tzw. "zimowisk") kilku do kilkunastodniowych wyjazdów w czasie ferii zimowych.
- Organizowanie obozów letnich czyli kilkutygodniowych wyjazdów które – dzięki otoczeniu przyrody, samodzielności 
podejmowanych działań, oraz stałemu i długotrwałemu  oddziaływaniu kadry kształcącej na uczestników - są najbardziej 
efektywnymi formami kształcenia ze wszystkich form proponowanych przez Stowarzyszenie w ciągu roku.
- Zakładanie nowych środowisk Skautów Europy w ramach „Centów Rozwoju Stowarzyszenia”. 
- Organizowanie warsztatów, obozów kształceniowych dla szefowych i szefów Stowarzyszenia. Są to między innymi obozy dla 
przewodniczek/ów, podharcmistrzyń/ów, harcmistrzyń/ów. W ciągu 2018 r. zostało zorganizowanych ponad 30 warsztatów i 
kursów różnego rodzaju. 
- Na przełomie sierpnia i września 2018 r. odbył się w Radomiu XV Sejmik Stowarzyszenia podczas którego zostały wybrane 
nowe władze na kolejną, trzyletnią kadencję.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

ORGANIZOWANIE ZIMOWISK, OBOZÓW I 
WĘDRÓWEK LETNICH. 
Cały rok formacji (od września do czerwca) 
powinien być zakończony wyjazdem letnim. 
Obóz, wędrówka letnia 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 też czasem pogłębionej 
formacji. Dzięki otoczeniu przyrody, 
samodzielności podejmowanych działań, oraz 
stałemu i długotrwałemu  oddziaływaniu kadry 
kształcącej na uczestników - są najbardziej 
efektywnymi formami kształcenia ze wszystkich 
form proponowanych przez Stowarzyszenie w 
ciągu roku.

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE ZAJEC HARCERSKICH W CIAGU 
ROKU (ZBIÓREK, BIWAKÓW I IMPREZ NA ŁONIE 
PRZYRODY)
Formacja harcerska to nie tylko czas 
wędrówek/obozów letnich. Edukacja harcerska 
odbywa się przez cały rok, dzięki regularnym 
zbiórkom gromad (wilczki), zastępów i drużyn 
(harcerki i harcerze) oraz ognisk i kręgów 
(przewodniczki i wędrownicy). Obozy/wędrówki 
letnie są „tylko” zwieńczeniem pracy 
śródrocznej. Choć spotkania śródroczne 
odbywają się też w otoczeniu miejskim to 
preferowanym kadrem tych aktywności jest 
przyroda. Dlatego tak często wypady i biwaki 
odbywają się na łonie natury. Każde spotkanie 
powinno choć w minimalnym wymiarze rozwijać 
harcerkę/harcerza w pięciu dziedzinach: 
sprawności fizycznej, charakteru, odruchu służby 
bliźniemu, zmysłu praktycznego, odkrywania 
Boga.

85.59.B 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH I 
KURSÓW KSZTAŁCENIA KADRY WYCHOWAWCZEJ
Wychowanie młodzieży nie jest możliwe bez 
wykwalifikowanej kadry, która będzie znała cele i 
umiała stosować metodę skautową. 
Umiejętności wychowawcze i organizacyjne 
szefowe i szefowie zdobywają już w wieku 15-16 
lat kiedy pełnią funkcję zastępowych w 
drużynach. Gdy kończą 18 lat przystępują do 
zdobywania szlifów skautmistrzowskich 
uczęszczając w kursach szkoleniowych. 
Odbywają się one na łonie przyrody i trwają min. 
tydzień. Zazwyczaj potrzeba roku by ukończyć 
kolejny stopień. Istnieją trzy stopnie: 1-szym jest 
stopień przewodniczki/przewodnika i odpowiada 
on państwowemu tytułowi „wychowawcy 
wypoczynku”. 2-gi stopień to stopień 
podharcmistrzyni/a – odpowiada on 
państwowemu tytułowi „kierownika 
wypoczynku”. 3-im stopniem jest stopień 
harcmistrza. Skautowe kursy szkoleniowe trwają 
o wiele dłużej niż typowe kursy na 
„wychowawców” i „kierowników wypoczynku”. 
Oprócz wymagań stawianych przez MEN 
obejmują nauczanie i praktykę metody 
harcerskiej, idei harcerskiej, oraz znajomość 
rozwoju psychofizycznego dziecka. 
Kursy skautmistrzowskie to nie jedyne formy 
kształcenia istniejące w Stow. Są one 
najważniejsze i najsumienniej przygotowywane 
ale w ciągu roku odbywają się dziesiątki 
większych i mniejszych kursów i warsztatów 
metodycznych, a także technicznych (pierwsza 
pomoc, topografia, warsztaty muzyczne, 
warsztat

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

ORGANIZOWANIE ZIMOWISK, OBOZÓW I 
WĘDRÓWEK LETNICH. 
Cały rok formacji (od września do czerwca) 
powinien być zakończony wyjazdem letnim. 
Obóz, wędrówka letnia 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 też czasem 
pogłębionej formacji. Dzięki otoczeniu 
przyrody, samodzielności podejmowanych 
działań, oraz stałemu i długotrwałemu  
oddziaływaniu kadry kształcącej na 
uczestników - są najbardziej efektywnymi 
formami kształcenia ze wszystkich form 
proponowanych przez Stowarzyszenie w 
ciągu roku.

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE ZAJEC HARCERSKICH W 
CIAGU ROKU (ZBIÓREK, BIWAKÓW I IMPREZ 
NA ŁONIE PRZYRODY)
Formacja harcerska to nie tylko czas 
wędrówek/obozów letnich. Edukacja 
harcerska odbywa się przez cały rok, dzięki 
regularnym zbiórkom gromad (wilczki), 
zastępów i drużyn (harcerki i harcerze) oraz 
ognisk i kręgów (przewodniczki i 
wędrownicy). Obozy/wędrówki letnie są 
„tylko” zwieńczeniem pracy śródrocznej. 
Choć spotkania śródroczne odbywają się 
też w otoczeniu miejskim to preferowanym 
kadrem tych aktywności jest przyroda. 
Dlatego tak często wypady i biwaki 
odbywają się na łonie natury. Każde 
spotkanie powinno choć w minimalnym 
wymiarze rozwijać harcerkę/harcerza w 
pięciu dziedzinach: sprawności fizycznej, 
charakteru, odruchu służby bliźniemu, 
zmysłu praktycznego, odkrywania Boga.

85.59.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 188 503,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 626 806,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 523 769,89 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE OBOZÓW 
SZKOLENIOWYCH I KURSÓW KSZTAŁCENIA 
KADRY WYCHOWAWCZEJ
Wychowanie młodzieży nie jest możliwe 
bez wykwalifikowanej kadry, która będzie 
znała cele i umiała stosować metodę 
skautową. Umiejętności wychowawcze i 
organizacyjne szefowe i szefowie zdobywają 
już w wieku 15-16 lat kiedy pełnią funkcję 
zastępowych w drużynach. Gdy kończą 18 
lat przystępują do zdobywania szlifów 
skautmistrzowskich uczęszczając w kursach 
szkoleniowych. Odbywają się one na łonie 
przyrody i trwają min. tydzień. Zazwyczaj 
potrzeba roku by ukończyć kolejny stopień. 
Istnieją trzy stopnie: 1-szym jest stopień 
przewodniczki/przewodnika i odpowiada 
on państwowemu tytułowi „wychowawcy 
wypoczynku”. 2-gi stopień to stopień 
podharcmistrzyni/a – odpowiada on 
państwowemu tytułowi „kierownika 
wypoczynku”. 3-im stopniem jest stopień 
harcmistrza. Skautowe kursy szkoleniowe 
trwają o wiele dłużej niż typowe kursy na 
„wychowawców” i „kierowników 
wypoczynku”. Oprócz wymagań stawianych 
przez MEN obejmują nauczanie i praktykę 
metody harcerskiej, idei harcerskiej, oraz 
znajomość rozwoju psychofizycznego 
dziecka. 
Kursy skautmistrzowskie to nie jedyne 
formy kształcenia istniejące w Stow. Są one 
najważniejsze i najsumienniej 
przygotowywane ale w ciągu roku odbywają 
się dziesiątki większych i mniejszych kursów 
i warsztatów metodycznych, a także 
technicznych (pierwsza pomoc, topografia, 
warsztaty muzyczne, warszta

94.99.Z 0,00 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 6 961,65 zł

e) pozostałe przychody 30 965,50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 558 045,64 zł

2.4. Z innych źródeł 1 561 697,04 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94 573,17 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 974 187,73 zł

w 
tym:

0,00 zł

907 134,82 zł

67 052,91 zł

0,00 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

w 
tym:

362 374,52 zł

191 421,12 zł

4 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 378 034,31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 874 677,16 zł 0,00 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

1 248 772,23 zł 0,00 zł

1 523 769,89 zł 0,00 zł

0,00 zł

929,19 zł

100 897,03 zł

308,82 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

24 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

851 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

0 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)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 314 993,21 zł

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

314 993,21 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 009,59 zł

1 066 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

851 osób

215 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

95 740,00 zł

95 740,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 219 253,21 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 314 993,21 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 „Rawscy Skauci jak Zawisza 
Czarny”

"Celem proponowanego przez 
Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu 
Europejskiego zdania 
publicznego z zakresu edukacji i 
wychowania poprzez 
wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży z 
Rawy Mazowieckiej jest 
dostarczanie młodemu 
człowiekowi środków do 
osobistego rozwoju, które 
będzie intensywnym i 
skutecznym działaniem pracy 
nad sobą. 
Realizacja zakładanego celu 
będzie opierała się na 
tworzeniu dodatkowych form 
spędzania czasu wolnego.

URZĄD MIASTA RAWA MAZ. ; 
UMOWA NR OKZIS.524.5.2018

18 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 500,00 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)

2 "Skautowe lato" "Celem proponowanego przez 
Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu 
Europejskiego zadania jest;
• przede wszystkim 
dostarczanie dzieciom i 
młodzieży środków osobistego 
rozwoju, poprzez 
praktykowanie tradycyjnej 
metody skautowej opracowanej 
przez założyciela 
sdodatkowychkautingu Roberta 
Baden-Powella. 
• zapobieganie spożywania 
alkoholu przez dzieci i młodzież 
poprzez tworzenie dla dzieci i 
młodzieży dodatkowych form 
spędzania czasu wolnego.

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE 10 000,00 zł

3 Organizowanie wypoczynku 
letniego i rekreacji dzieci i 
młodzieży oraz wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych

Obóz letni 2.Drużyny 
Gryfowskiej i biwak letni 2. 
Gromady Gryfowskiej

GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI 1 500,00 zł

4 "Wpieranie działań z zakresu 
krajonzawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży - organizacja 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży
"

"Promowanie i krzewienie 
zdrowego stylu życia,(zajęcia 
sportowe i zręcznościowe), 
pogłębianie wiedzy o przyrodzie 
i
walorach turystycznych 
własnego kraju, (wędrówki po 
okolicy, wycieczki do ciekawych 
miejsc) przekazywanie wartości
jakie niesie ze sobą idea 
skautingu (nauka 
samodzielności poprzez 
wykonywanie różnych prac, 
pogawędki na tematy
wychowawcze)"

MIASTO ZĄBKI 3 999,00 zł

5 Tworzymy Niepodległą Cel edukacyjny, wspieranie 
edukacji historycznej i 
patriotycznej

URZĄD M. ST. WARSZAWA 26 000,00 zł

6 Obozy skautowe 2018 Wypoczynek letni dzieci i 
młodzieży

KURATORIUM MAZOWIECKIE 
OŚWIATY

156 800,00 zł

7 Obozy skautowe 2018 Wypoczynek letni dzieci i 
młodzieży

GMINA SKARŻYSKO KAMIENNA 9 000,00 zł

8 Letni wypoczynek Skautów 
Europy 1. Drużyna 
Górskokalwaryjska - Widełki 
2018

Organizacja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Góra Kalwaria podczas 
wakacji

GMINA GÓRA KALWARIA 2 200,00 zł

9 Letni wypoczynek Skautów 
Europy Wilga 2018 - 
profilaktyka uzależnień i 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

Organizcaja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z rerenu 
gminy Góra Kalwaria podczas 
wakacji

GMINA GÓRA KALWARIA 2 850,00 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 "Szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej w stanach
zagrożenia życia poszerzone 
o zagadnienia z opieki nad 
poszkodowanym w
sytuacjach kryzysowych"

Obronność państwa i 
działalność Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

9 000,00 zł

2 Śladami żołnierzy Armii 
Krajowej i Powstania 
Warszawskiego

"Podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej,
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej"

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

11 000,00 zł

3 Poznaj Bohaterów "Podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej,
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej"

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

40 000,00 zł

4 40 000,00 "Podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej,
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej"

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

40 000,00 zł

5 Forum Młodych 2018 "Podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej,
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej"

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

15 500,00 zł

6 Kurs topograficzny Obronność państwa i 
działalność Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ

17 700,00 zł

7 Rozwój skautingu Wsparcie kształcenia i działań 
programowych w organizacjach 
harcerskich

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI 680 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO 14



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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jakub Rożek - Przewodniczący
Jakub Klęczar - Skarbnik

18.06.2019
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Carrick Polska Sp. z o. o. 141655275          
 

Podwale 3, 20-117 Lublin 100,00 100,00

1 FUNDACJA SKAUTÓW EUROPY

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

Druk: NIW-CRSO 15



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2018-31-12-2018

4) 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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania
działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, więc sporządziła bilans i rachunek zysków i strat zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6 i
art. 47 ust 4 pkt 6 Ustawy o Rachunkowości.

 W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości;
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z nich);
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia;
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wartości nominalnej.

Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych oraw wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej
(nieprzekraczającej 3 500zł) dokonywano w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej
tych środków w koszty amortyzacji.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-09

Anna Truchel Jakub Rożek, Jakub Klęczar, Jerzy Żochowski, Joanna
Skowrońska, Joanna Laskowska

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
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-30

Anna Truchel

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

Jakub Rożek, Jakub Klęczar, Jerzy Żochowski, Joanna 
Skowrońska, Joanna Laskowska

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

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

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 2 536 767,03 3 169 692,50

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 019 307,87 1 626 806,54

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 501 249,82 1 523 769,89

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 16 209,34 19 116,07

B. Koszty działalności statutowej 2 047 208,63 2 772 542,12

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 545 958,81 1 248 772,23

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 501 249,82 1 523 769,89

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 489 558,40 397 150,38

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 356 513,96 100 897,03

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 133 044,44 296 253,35

I. Pozostałe przychody operacyjne 45,10 11 849,43

J. Pozostałe koszty operacyjne 112,57 308,82

K. Przychody finansowe 0,00 6 961,65

L. Koszty finansowe 569,19 929,19

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 132 407,78 313 826,42

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 132 407,78 313 826,42

Data zatwierdzenia: 2019-07-09

Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-30

Anna Truchel

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

Jakub Rożek, Jakub Klęczar, Jerzy Żochowski, Joanna 
Skowrońska, Joanna Laskowska

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

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

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 126 353,07 123 142,77

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 353,07 3 142,77

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 120 000,00 120 000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 256 830,97 1 644 015,93

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 88 778,74 51 265,39

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 140 551,26 1 569 920,24

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 500,97 22 830,30

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 1 383 184,04 1 767 158,70

PASYWA

A. Fundusz własny 1 241 090,47 1 554 916,89

I. Fundusz statutowy 1 108 682,69 1 241 090,47

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 132 407,78 313 826,42

IV. Zysk (strata) netto 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 093,57 212 241,81

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 41 499,57 57 134,04

IV. Rozliczenia międzyokresowe 100 594,00 155 107,77

PASYWA razem 1 383 184,04 1 767 158,70

Data zatwierdzenia: 2019-07-09
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Na dzień 31-12-2018 nie występują wymienione pozycje. Wszystkie zobowiązania ujawniono w bilansie.

2. informacje o kwotach 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

Na dzień 31-12-2018 nie występują wymienione pozycje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykazane w bilansie aktywa trwałe obejmują udziały w spółce zależnej Carric Polska Sp. z o. o. oraz Fundacji Skautów Europy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywa obrotowe w kwocie 1 644 015,93 złotych obejmują w większości środki pieniężne
zgromadzone w kasach Stowarzyszenia i na rachunkach bankowych o wartości 1 569 591,16 złotych.

Na kapitał własny Stowarzyszenia składa się fundusz statutowy Stowarzyszenia w kwocie 1 241 090,47 złotych oraz nadwyżka
przychodów nad kosztami w kwocie 313 826,42 złotych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017 w kwocie 132 407,78 złotych została na podstawie uchwały Rady Naczelnej
Stowarzyszenia z dnia 30 czerwca 2018 roku przekazana na fundusz statutowy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 212 241,81 złote obejmowały zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 57 134,04
złote oraz przychody przyszłych okresów 155 107,77 złotych.

Przychody przyszłych okresów obejmują zainkasowane składki członkowskie i wpłaty na obozy dotyczące kolejnego roku
obrotowego. Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody obejmują składki brutto w wysokości 362 374,52 zł oraz inne przychody określone statutem w wysokości 2 807 317,98
złotych.

Wśród innych przychodów określonych statutem dominują wpłaty uczestników obozów dla młodzieży harcerskiej w kwocie 1 523
769,89 złotych oraz otrzymane dotacje w kwocie 974 187,73 złotych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 873 439,15 złote.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 2 772 542,12 złotych, stanowiąc 96% ogółu kosztów działalności podstawowej, a
koszty administracyjne wyniosły 100 897,03 złotych, stanowiąc 4 % ogółu kosztów działalności podstawowej.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017 w kwocie 143 362,41 złotych została na podstawie uchwały Rady Naczelnej
Stowarzyszenia z dnia 30 czerwca 2018 roku przekazana na fundusz statutowy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2018 roku wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 94 573,17 złotych i zostały wydatkowane na
cele statutowe organizacji.
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8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Na dzień 31-12-2018 roku nie są nam znane okoliczności, które miłałyby wpływ na zmianę sytuacji finansowej organizacji.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-09

Anna Truchel Jakub Rożek, Jakub Klęczar, Jerzy Żochowski, Joanna
Skowrońska, Joanna Laskowska

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
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