Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu Europejskiego
za rok 2008
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. Józefów, ul. Wilsona 32b;
Anna Mikos – Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek, zam. Jelenia Góra, ul.
Norwida 16/4;
Zbigniew Korba – Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy, zam. Józefów, ul. Matejki
21d;
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.
1) 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.

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 2008 w Stowarzyszeniu zostało
zorganizowanych 19 zimowisk (w nurcie Ŝeńskim) oraz 18 zimowisk (w nurcie męskim). W
wakacje 2008 w Stowarzyszeniu zostało zorganizowanych 26 obozów (w nurcie Ŝeńskim) i 33
obozy (w nurcie męskim) oraz wędrówki letnie – 10 wędrówek (w nurcie Ŝeńskim) i 7 wędrówek
(w nurcie męskim).
Obok wielu akcji i spotkań na poziomie poszczególnych hufców (jedno lub kilka miast), na
szczeblu ogólnokrajowym odbyły się następujące spotkania, imprezy i szkolenia:
5-6.01.2008. Radom - Rada DruŜynowych „Legwan” (szefów druŜyn harcerzy) (18 uczestników
z całej Polski)
8.03.2008. – Warszawa - Rada pedagogiczna tj. spotkanie Ekip Krajowych nurtu harcerzy i nurtu
harcerek (10 uczestników)8-9.03.2008 Wrocław - Rada Akel (szefów gromad wilczków) (20
uczestników z całej Polski)
7-9.03.2008 Józefów - MacLaren Weekend (12 szefów z Polski i 1 z Francji)
8.03.2008. - Pionki – Turniej piłki moŜnej kręgów wędrowników (50 uczestników)
14-16.03.2008 Kraków-Czerna - Wiosenna wędrówka ogniska naczelniczki (8 uczestniczek)
14-16.03.2008 Grywałd w Gorcach Weekend Hufcowych i Ekipy Krajowej Harcerzy (20
uczestników)
29-30.03.2008 Warszawa - Warsztaty zastępowych BluSzcza (15 uczestniczek)
12-13.04.2008 Wesoła - Forum HR-ek – weekend formacyjny dla matek drogi (20 uczestniczek)
12.04.2008. – Warszawa - szkolenie opiekunów wędrowników (22 uczestników)
19.04.2008. – Pilica - weekend szkoleniowy szefów kręgów wędrowników (6 osób)
1-4.05.2008 Nieciecz - Ogólnopolskie Harce Majowe nurtu Ŝeńskiego (190 uczestniczek)
01.04 -04.05.2008
Oksa k. Włoszczowy "Wielkie Łowy" – ogólnopolski biwak dla wilczków
(120 uczestników)
31.04-04.05.2008
Inowłódz k/Tomaszowa Mazowieckiego "Wielkie Harce Majowe" nurtu
harcerzy (260 uczestników)
07.06.2008 – Warszawa – posiedzenie Rady Naczelnej (8 uczestników)
7-8.06.2008 Warszawa – Spotkanie Biura Federalnego i Zarządu Stowarzyszenia (12
uczestników)
31.07.-2.08.2008 Banneux (Belgia) – Rada federalna (5 uczestników z Polski)
5-9.08.2008 Roztocze – Wędrówka szkoleniowa dla specjalistek czerwonej gałęzi Uriyyah (5
uczestniczek)
16-22.08.2008 Szlak Orlich Gniazd - Wędrówka szkoleniowa W Drogę (8 uczestniczek)
21-29.08.2008 Błotnica – Obóz szkoleniowy dla akel DŜungla (Ŝeński) (23 uczestniczki)
21-29.08.2008 Błotnica – Obóz szkoleniowy dla druŜynowych Jadwiga (13 uczestniczek)
21-29.08.2008 Błotnica – Obóz szkoleniowy dla akel DŜungla (męski) (23 uczestników)
21-29.08.2008 Błotnica – Obóz szkoleniowy Adalbertus dla szefów gałęzi harcerzy (23
uczestników)
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26-30.08.2008 Błotnica – Wędrówka szkoleniowa dla szefów wędrowników Inigo 2008 (6
uczestników)
23-31.08.2008 Grenoble (Francja) – Kurs dla przewodników gromad Seeonee (5 uczestników)
23-30.08.2008 Grenoble (Francja) – MacLaren Kurs harcmistrzowski dla szefów harcerzy (8
uczestników z Polski)
30.08.2008 – Czarna – posiedzenie Rady Naczelnej (8 uczestników 30-31.08.2008 Czarna – FSE
Fest – biwak szefów Stowarzyszenia (150 uczestników)
12-14.09.2008 śarki k. Częstochowy – Ogólnopolska pielgrzymka przewodniczek (100
uczestniczek)
25-28.09.2008 Święty KrzyŜ – Ogólnopolska pielgrzymka wędrowników (170 uczestników)
3-5.10.2008 Góra św. Anny k. Opola - Jesienna wędrówka ogniska naczelniczki (7 uczestniczek)
18-19.10.2008 Wrocław – Warsztaty „Jak pracować w szczepie” (50 uczestników)
24-26.10.2008 Jerzmanowice k/ Krakowa – Weekend Hufcowych i Ekipy Krajowej Harcerzy (20
uczestników)
24-26.10.2008 Warszawa – Warsztaty ekspresji dla czerwonej gałęzi (?
7-11.11.2008 Warszawa - Warsztaty zastępowych Bluszcza (14 uczestniczek)
15-16.11.2008 Rzym – Spotkanie Ekip Krajowych z Polski, Francji i Włoch (10 uczestników z
Polski, w sumie 50 uczestników)
21-22.11.2008 Lublin - Rada DruŜynowych „Legwan” (szefów druŜyn harcerzy) (20
uczestników z całej Polski)
21-22.11.2008 Włoszczowa - Rada Akel (szefów gromad wilczków) (16 uczestników z całej
Polski)
20-21.11.2008 Warszawa - Rada Szefów Kręgów Wędrowników (10 uczestników z całej Polski)
29-30.11.2008 Warszawa – Spotkanie Ekip Krajowych w Europy Środkowo-Wschodniej z Ekipą
Federalną (45 uczestników)

Ponadto w 2008 r. w Stowarzyszeniu ukazały się następujące wydawnictwa:
A
4 numery pisma "Gniazdo" nr 36, 37, 38-39, kaŜdy z dodatkiem "DŜungli" - pisma dla wilczków.
B
Inne:
Kalendarz 2009
2 numery Wici nr 29 i 30 (w formie elektronicznej)
Naklejki z logo i napisem „Zawisza FSE – po prostu skauting”
Ulotka 1% 2008
Przestrzeń nr 4

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 z dnia 23.02.2008:
„Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego - „Zawisza” Federacja
Skautingu Europejskiego podejmuje uchwałę o zawiązaniu spółki Carrick Polska Sp. z
o.o. W skład Zarządu zostaną powołani Marcin Demkowski i Piotr Jedziniak.”

Uchwała nr 2 z dnia 17.04.2008:
„Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu
Europejskiego niniejszym zatwierdza:
1.
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2007, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do protokołu;
2.
sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2007, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.”

Uchwała nr 3 z dnia 17.04.2008:
„Zarząd Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” Federacja Skautingu
Europejskiego niniejszym postanawia przekazać zysk za 2007 rok na fundusz statutowy.”
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 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało 560 532,27 zł przychodów ogółem z czego:
•

546 380,51 zł przychodów określonych statutem Stowarzyszenia, w szczególności były to:
- Składki brutto określone statutem
- Dotacje
- Darowizny
- Dofinansowania do obozów
- Pozostałe

•

73 829,50
59 600,00
156 740,91
10 241,20
245 968,90

14 151,76 zł przychodów finansowych.
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6) informacja o poniesionych kosztach na:
W 2008 roku Stowarzyszenie poniosło łączne koszty w wysokości 424 011,09 zł, z czego:
•

330 439,13 zł kosztów na realizację celów statutowych, w tym:
Organizowanie obozów szkoleniowych i kursów
kształcenia dla kadry wychowawczej
Organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek
Organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków
Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa,
materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek
harcerski
Pozostałe koszty określone statutem

•

75 114,06
198 508,92
41 712,53
15 103,62

93 581,96 zł kosztów administracyjnych w tym:
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

1 501,65
24 094,69
2 463,20
56 322,34
3 405,56
5 784,52

 0,00 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,
Na koniec 31.12.2008 roku w Stowarzyszeniu zatrudniona była jedna osoba na stanowisku
Szefa sieci samodzielnych zastępów. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

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,
Łączne wynagrodzenie 5172,34 zł. w tym,
- wynagrodzenia etatowe - 4 360,80 zł.
- świadczenia ZUS – 811,54 zł.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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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.
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 2008 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło w łącznej kwocie
51 150,00 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 na dzień
31.12.2008,
Nazwa banku
Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie
DnB NORD Polska S.A. Oddział w Lublinie
PEKAO S.A. Oddział Garwolin
PKO BP S.A. Oddział Skierniewice
BGś S.A. Oddział Gryfów Śląski
BPH PBK S.A. Oddział Radom
PKO BP S.A. Oddział Puławy
Deutche Bank S.A.

Kwota w PLN
371 875,30
12 318,09
522,20
2 217,88
1 220,07
2 907,28
9 219,46
6 275,22

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Stowarzyszenie objęło udziały w spółce zaleŜnej Carrick Polska Sp. z o.o. w kwocie
60 000,00 zł. Spółka będzie prowadzić działalność związaną z zaopatrzeniem
Stowarzyszenia w materiały mundurowe i inne konieczne do działalności statutowej.
Innych udziałów i akcji Stowarzyszenie nie posiada
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,
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W 2008 roku Stowarzyszenie nabyło środki trwałe w kwocie 4 200,00 zł.
j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Na koniec 2008 roku suma bilansowa wyniosła 505 240,78 zł. Składały się na nią:
 po stronie aktywów:
- aktywa trwałe – 67 245,29 zł
- aktywa obrotowe – 437 995,49 zł


po stronie pasywów:
- fundusze własne – 497 589,75 zł
- zobowiązania – 7 651,03 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 55 600,00 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 2008 Stowarzyszenie złoŜono roczną deklarację CIT -8 oraz PIT-4R. Na koniec 2008 roku
Stowarzyszenie nie posiadało Ŝadnych wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. W
okresie sprawozdawczym tj. podczas roku 2008 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona
kontrola.
Podpisy Zarządu:
__________________
Anna Mikos
Wiceprzewodnicząca, Naczelniczka Harcerek

__________________
Tomasz Pałka
Przewodniczący Stowarzyszenia

__________________
Piotr ŚwieŜewski
Skarbnik Stowarzyszenia

__________________
Zbigniew Korba
Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy

___________________
Krzysztof Staszak
Sekretarz Krajowy
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