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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica NOWA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-082 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-343-86-66

Nr faksu 71-736-01-09 E-mail 
choragiew@dolnoslaska.z
hp.pl

Strona www www.dolnoslaska.zhp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-10-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02038094900000 6. Numer KRS 0000264246
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Marian Łata - Komendant Chorągwi

Waldemar Matyjek - Skarbnik Chorągwi
Krzysztof Kołodziejczyk - Zastępca Komendanta Chorągwi
Łukasz Nowicki - Członek Komendy Chorągwi
Piotr Pamuła - Członek Komendy Chorągwi

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Stanisław Dubiel - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi
Marta Bajrakowska-Syrek - zastępczyni przewodniczącego Komisji
Stanisława Kłosowska - członek Komisji
Rafał Jakubowski - członek Komisji
Aleksandra Łysiak - członek Komisji
Jakub Matuszczyk - członek Komisji
Katarzyna Lenk - członek Komisji
Patryk Przykota - członek Komisji
Artur Żerdziński - członek Komisji
Elżbieta Kokot - członek Komisji
Joanna Książek-Sztof - członek Komisji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju
- Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka 
odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i 
godności, w tym wolności od wszelkich nałogów
- Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, 
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni
- Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi
- Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się 
jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z 
nieskażoną przyrodą

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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-prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i 
oświatowej wśród dzieci i młodzieży posługując się harcerską 
metodą wychowawczą
-wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnianie 
praw dziecka
-współdziałanie z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci 
i młodzieży
-kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na 
rzecz osób w różnym wieku
-upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka, swobód 
obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn
-przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i 
rozwoju demokracji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych
-kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie 
tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej
-działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego
-dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chronienie 
ich i udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i 
wychowawczych
-upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczpospolitej 
Polskiej za granicą
-prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i 
współpracy miedzy społecznościami i z organizacjami skautowymi
-prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych 
-realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej
-prowadzenie działań na rzecz: wyrównywania szans zapobiegając 
wykluczeniu społecznemu, resocjalizacja dzieci i młodzieży 
nieprzystosowanych społecznie, rehabilitacja i rewalidacja dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, integracji
 i reintegracji zawodowej i społecznej
-prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony 
ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych
-upowszechnianie idei wolontariatu
-prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób 
dorosłych
-organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem 
zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 
oraz turystyki i krajoznawstwa
-organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania
-działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
-działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony 
zdrowia
-inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki 
alkoholowej i innych uzależnień
-przygotowanie członków Organizacji do aktywności na rynku pracy
-wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży
-prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, radiowej oraz 
informacyjnej.
Wszystkie te działania mają na celu realizowanie naszej misji - 
wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań.

promocja i organizacja wolontariatu
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności 
oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP. 
Całoroczna, systematyczna  działalność oświatowo-wychowawcza realizowana 
jest głównie w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich podczas zbiórek 
oraz zadań międzyzbiórkowych.  Zajęcia dostosowane są do potrzeb oraz 
możliwości dzieci i młodzieży, uwzględniające różnorodną tematykę 
(wychowanie patriotyczne, duchowe, zdrowotne, edukacja ekologiczna, techniki 
harcerskie, specjalności) odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy. Przy 
planowaniu pracy drużyny wykorzystują propozycje programowe  swoich hufców 
a także propozycje programowe ZHP: „Barwy przyszłości”,  „Moje ojczyzny”, 
„Paszport do Europy”, „Ścieżkami zdrowia”, „Odkrywcy nieznanego świata”, 
„Praca nad sobą”, „Braterstwo”. Ponadto Komenda Chorągwi za pomocą 
referatów metodycznych organizowała różne przedsięwzięcia programowe, 
integracyjne oraz szkoleniowe. Najczęściej stosowane formy pracy to: zbiórki, 
zajęcia sportowe, kulturalne, festiwale, konkursy, rajdy, biwaki, ogniska, kominki 
tematyczne, zabawy integracyjne, wycieczki, imprezy na orientację,  różne formy 
szkoleniowe, kursy, warsztaty, seminaria, kolonie, obozy, zimowiska,  stanice 
NAL,  itp. 
- Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, 
rozwojem zainteresowań i specjalności. Większość zadań realizowana jest na 
poziomie hufców lub bezpośrednio w drużynach. W zakresie ochrony środowiska 
i edukacji ekologicznej  najczęściej występujące formy to konkursy plastyczne, 
quizy związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami,  realizacja programu 
„Woda jest życiem”. Większość programów obozowych zawiera elementy 
dotyczące edukacji ekologicznej, wykonywane są prace porządkowe terenów 
leśnych, otoczenia obozów, sprzątanie plaży, organizowane są zwiady terenowe 
mające na celu wyszukanie dzikich wysypisk śmieci, prowadzona jest 
segregacja śmieci co pozwala na wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków, 
świadomości potrzeby ochrony środowiska. Wiele środowisk bierze udział w 
akcji „Sprzątanie świata”, organizuje różne przedsięwzięcia z okazji Dnia Ziemi 
oraz Dnia Wody. W zakresie rozwoju zainteresowań i specjalności najczęściej 
rozwijane są: żeglarstwo, wspinaczka,  strzelectwo, łucznictwo, ratownictwo, 
działalność proobronna, działalność artystyczna. W 2011 roku zorganizowano 
m.in.: Regaty żeglarskie –  2 razy ( rozpoczęcie  i zakończenie sezonu 
żeglarskiego ) – hufiec Wrocław - HOW „Rancho”, HOW „Stanica”, regaty o 
„Błękitna wstęgę Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej” ( maj, Wrocław). 
Zorganizowano obozy żeglarskie połączone z kursami żeglarskimi 
zorganizowane przez hufiec Bolesławiec, Wrocław, Głogów, Świdnica. Obóz  
windsurfingowy, konny, rowerowy zorganizowany przez hufiec Świdnica. 
Warsztaty z pierwszej pomocy dla kadry chorągwi dolnośląskiej.
- Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. Zorganizowano coroczną Wyprawa Polarna Zuchów w 
Sosnówce. W Wyprawie uczestniczyło około 300 najmłodszych członków naszej 
organizacji. Dzieci wzięły udział w biegu narciarskim i przemarszu, następnie 
brały udział w atrakcyjnych grach i zabawach o charakterze sportowo-
zręcznościowym.  Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną gorącą herbatę, 
kiełbaski i bułeczki. Na zakończenie otrzymali drobne upominki, dyplomy i 
puchary. Dla drużynowych i kadry drużyn harcerskich przeprowadzono 
Wiosenny Biwak Integracyjny. Referat Wychowania Duchowego i Religijnego 
przeprowadził  w Polanicy Zdrój Turniej Św. Jerzego. Referat Starszyzny i 
Seniorów zorganizował Złaz Seniorów i Starszyzny Dolnego Śląska który odbył 
się w Świdnicy. Dla zuchów i harcerzy przygotowano i przeprowadzono 
Harcerski Ogólnopolski Górski Rajd „Granica” – na terenie Karkonoszy, Gór 
Izerskich i  Szklarskiej Poręby już dziewiętnasty raz. W rajdzie uczestniczyło 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

wypoczynek dzieci i młodzieży
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około 500 osób z całego kraju. Młodzież wędrowała trasami poznając 
Karkonosze, realizując różne zadania sprawnościowe, rozwiązując testy o 
tematyce harcerskiej, o działalności straży granicznej i wojska. Sobotnie 
popołudnie i wieczór obfitowały w wiele atrakcji, w tym ciekawe rozgrywki 
finałowe, ogniska z kiełbaskami, koncert. Rajd zakończył się w niedzielę 
Harcerską Mszą Polową i apelem, podczas którego ogłoszono wyniki i wręczono 
atrakcyjne nagrody – namioty iglo, sprzęt turystyczny i sportowy. W programach 
większości obozów i koloni zaplanowano i  zorganizowano olimpiady sportowe, 
mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej, konkurencje sprawnościowe, itp.
- Upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw 
patriotycznych. To działania na stałe wpisane do harcerskiego kalendarza 
drużyn, hufców i chorągwi. Drużyny i Hufce realizują je przez realizację zadań 
które przybliżają tradycje i  historię Polski, dzieje Szarych Szeregów. 
Upowszechnianie jest także realizowane przez aktywne uczestnictwo zuchów i  
harcerzy w uroczystościach patriotycznych: Rocznice Zsyłek Polaków na Sybir, 
Mordu Katyńskiego, Rocznica  Konstytucji 3 Maja, rocznica zakończenia II 
Wojny Światowej, Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości, rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego, II Wojny Światowej. Realizowane jest także poprzez 
organizację kominków, spotkań z udziałem kombatantów, Sybiraków, 
Kresowiaków, udział w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania 
Niepodległości – 11 listopada. Część jednostek harcerskich przystąpiła do 
realizacji programu „Sybiracy w sercu i w pamięci”. Cele programu: 
upowszechnianie wiedzy o historii Polaków wywiezionych na Syberię po 
powstaniach XIX w i w czasie II Wojny Światowej, kształtowanie postaw 
patriotycznych i świadomości historycznej. Propozycja adresowana jest do 
indywidualnych członków ZHP, zastępów, drużyn i kręgów. Zorganizowano już 
IV Chorągwiany Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej w Jeleniej Górze. 
Główne cele festiwalu to: promowanie aktywności twórczej środowisk 
harcerskich, propagowanie wartości patriotycznych. Uczestnicy oprócz 
przesłuchań konkursowych mogli wykazać się także umiejętnościami filmowymi i 
fotograficznymi podczas konkursu fotograficznego, mieli możliwość uczestnictwa 
w warsztatach artystycznych. Wszyscy  otrzymali dyplomy i  cenne nagrody. 
Ponadto znaczny był udział oraz współorganizacja uroczystości z okazji Święta 
Niepodległości: msza św,. warty przy pomnikach, poczty sztandarowe, kominki, 
wieczornice.
- Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego. 
Organizacja jednej trasy na Rajdzie Granica związana z promocją wojska i 
obronności, w ramach współpracy z MON. Prowadzona jest stała współpraca 
Referatu Specjalności Chorągwi z Dolnośląskim KO w zakresie przygotowania i 
przeprowadzenia przez uprawnionych harcerzy konkursów p/pomocy dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie rejonowym oraz 
wojewódzkim  Prowadzona była stała współpraca ze Śląskim Okręgiem 
Wojskowym, Łużyckim i Sudeckim Oddziałem SG i Komenda Wojewódzką 
Policji we Wrocławiu.
- Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i 
przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży. Programy profilaktyczne są 
realizowane podczas kolonii dla dzieci z rodzin ubogich oraz na placówkach 
dofinansowanych przez samorządy terytorialne w ramach profilaktyki 
antyalkoholowej. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i terapeutów. W 
Hufcu Kłodzko i Jelenia Góra prowadzone są świetlice terapeutyczne dla dzieci z 
rodzin patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniem. Harcerze aktywnie 
włączają się w pikniki i festyny organizowane z okazji Dnia bez papierosa.  
Środowiska lokalnie realizują program „Każda używka to fałszywka”, „Jestem OK 
nie palę”.
- Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej. Przeprowadzono zbiórkę żywności dla 
Banku Żywności. Organizacja sztabów lub współudział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy – kwestowanie, organizacja imprez towarzyszących, 
koncertów.
- Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych, a także resocjalizacji 
dzieci nieprzystosowanych. Działalnie Drużyn Nieprzetartego Szlaku 
skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną o różnym stopniu i różnych 
rodzajach niepełnosprawności to główna działalność rehabilitacyjna, 
rewalidacyjna i integracyjna realizowana w Chorągwi Dolnośląskiej. Członkowie 
drużyn spotykają się systematycznie na zbiórkach i realizują program 
opracowany przed drużynowych specjalistów. Ponadto uczestniczą w wielu 
przedsięwzięciach organizowanych przez hufce i chorągiew. Podczas Rajdu 
„Granica” zorganizowana była trasa dla drużyn NS. 
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- Promowanie zdrowego trybu życia. Jednym z celów działalności ZHP jest 
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, w tym 
rozwoju duchowego i fizycznego. Większość zadań, które są realizowane w 
drużynach, hufcach, chorągwi ma na celu m.in. promowanie zdrowego trybu 
życia. Należałoby w tym miejscu powtórzyć część opisanych zadań oraz formy 
ich realizacji: Promowanie aktywnych form wypoczynku, realizacja programu 
„Ścieżkami zdrowia”, organizacja rajdów, biwaków, złazów, wycieczek itp., 
promowanie zdrowego i higienicznego trybu  życia, organizacja konkursów o 
takiej tematyce, organizacja wszystkich przedsięwzięć o charakterze sportowym, 
gry, pląsy zabawy w lesie, żeglarstwo, turystyka. 
- Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku. Podczas  Harcerskiej Akcji 
Zimowej w 2011 r.  zorganizowano następujące formy wypoczynku: 2 zimowiska 
wyjazdowe dla zuchów (hufce: Głogów, Świdnica), 11 zimowisk wyjazdowych 
dla harcerzy (hufce: Dzierżoniów, Oława, Polkowice, Świdnica, Wałbrzych, 
Wrocław), 1 zimowisko dochodzące dla zuchów (hufiec Głogów), 3 zimowiska 
dochodzące dla harcerzy (hufce: Głogów, Oleśnica, Złotoryja), 9 biwaków 
(hufce: Bolesławiec, Bystrzyca Kłodzka, Kąty Wrocławskie, Powiatu 
Trzebnickiego), 85 imprez jednodniowych (hufce: Bierutów, Bystrzyca Kłodzka, 
Chojnów, Dzierżoniów, Kąty Wrocławskie, Legnica, Lubań Śląski, Lubin, 
Łagiewniki, Oława, Świdnica, Powiatu Trzebnickiego, Ząbkowice Śląskie), 3 
kursy instruktorskie (hufce: Łagiewniki, Świdnica, Wrocław), 5 kursów 
funkcyjnych drużyn harcerskich (hufiec Karkonoski ).  Podczas HAZ w  2011 we 
wszystkich formach wypoczynku wzięło udział 2.673 uczestników. Podczas HAL-
2011 zorganizowano łącznie 78 placówek wyjazdowych. Na placówkach tych 
przebywało: 233 zuchów , 3.129 harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, 
3.587  dzieci  i młodzieży  niezrzeszonej. Pośród wszystkich uczestników HAL 
byli  członkowie drużyn NS – łącznie 141 oraz młodzież z zagranicy (w tym: 
skauci – 22 i  polonijna młodzież niezrzeszona – 133 osoby)
- W ramach kształcenia kadry instruktorskiej w 2011 r. odbyły się: kurs kadry 
kształcące ( Oborniki Śląskie i Oleśnica ), Konferencja instruktorska ( Wrocław ) i 
Kurs podharcmistrzowski ( Oleśnica, Marianówka ).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 6



Liczba odbiorców działań organizacji

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

6148

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
1. Prowadzenie całorocznej pracy wychowawczej metodą 
harcerską zgodnie z celami statutowymi.
2. Organizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, rozwojem zainteresowań        i specjalności.
3. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Działalność na rzecz obrony narodowej, kształtowanie postaw 
patriotycznych.
6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury.
7. Inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych, 
antyalkoholowych i przeciwdziałających    uzależnieniu dzieci i 
młodzieży.
8. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społeczne, w tym 
poprzez prowadzenie działalności charytatywnej.
9. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci 
niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci 
nieprzystosowanych.
10. Kształcenie kadry instruktorskiej – wolontariuszy.
11. Promowanie zdrowego trybu życia.
12. Promowanie idei wolontariatu.
13. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
14. Prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym 
działalności na rzecz integracji europejskiej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
1. Prowadzenie całorocznej pracy wychowawczej metodą 
harcerską zgodnie z celami statutowymi.
2. Organizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, rozwojem zainteresowań        i specjalności.
3. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Działalność na rzecz obrony narodowej, kształtowanie postaw 
patriotycznych.
6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury.
7. Inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych, 
antyalkoholowych i przeciwdziałających    uzależnieniu dzieci i 
młodzieży.
8. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społeczne, w tym 
poprzez prowadzenie działalności charytatywnej.
9. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci 
niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci 
nieprzystosowanych.
10. Kształcenie kadry instruktorskiej – wolontariuszy.
11. Promowanie zdrowego trybu życia.
12. Promowanie idei wolontariatu.
13. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
14. Prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym 
działalności na rzecz integracji europejskiej.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 818,616.72 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 302,256.60 zł

4. Przychody z działalności finansowej 4,203.23 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 128,391.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,756,275.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,188,540.56 zł

567,734.48 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,707,470.77 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

Druk: MPiPS 9
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74,277.99 zł

28,308.45 zł

57,850.00 zł

1,087,458.50 zł

0.00 zł

459,575.83 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 207,873.58 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -221,979.44 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 281,785.07 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 281,785.07 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 128,391.90 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 materiały programowe 28,092.67 zł

2 wyposażenie 12,396.81 zł

3 usługi transportowe 35,558.98 zł

4 pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) 52,345.46 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 377,830.30 zł 128,391.90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 102,953.66 zł

0.00 zł 25,438.24 zł

20,471.53 zł

376,910.56 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

75,197.73 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Hufiec ZHP Świdnica 27,604.30 zł

2 Hufiec ZHP Wrocław 20,681.14 zł

3 ZHP Chorągiew Dolnośląska 14,919.70 zł

4 Hufiec ZHP Lubań Śląski 6,776.80 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

25.0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

23.0 etatów

305.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

6,148.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 211 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 290 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

458.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

458.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

642.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

602.00 osób

30.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,351,126.92 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

665,928.82 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 685,198.10 zł

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

685,198.10 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 479,438.67 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 205,759.43 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

2,689.85 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,071.31 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,380.58 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

11,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

9,905.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,000.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10,000.00 zł

2 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy 55,000.00 zł

3 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 6,000.00 zł

4 Wsparcie dla funkcjonowania organizacji pozarządowych dzialających na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

50,000.00 zł

5 Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Strzegom 2,000.00 zł

6 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 2,000.00 zł

7 Wyjazdowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 49,450.00 zł
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8 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 2,500.00 zł

9 Wspieranie działańna rzecz integracji osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka, w 
tym osób niepełnosprawnych

39,500.00 zł

10 Realizacja programów profilaktyczno -edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemami alkoholowymi z terenu miasta Walbrzycha, przeprowadzone w formie 
wyjazdowej

166,200.00 zł

11 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, realizowanie środowiskowych 
programów profilaktyczno -edukacyjnych

5,060.00 zł

12 Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 2,500.00 zł

13 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy z terenu miasta Oleśnicy 2,000.00 zł

14 Sport i rekreacja 2,000.00 zł

15 Wypoczynek edukacyjno -wychowawczy dla dzieci z rodzin żyjących w niedostatku 23,500.00 zł

16 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień 27,000.00 zł

17 Impreza sportowo - rekreacyjna 3,000.00 zł

18 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Świerzawa 2,500.00 zł

19 Sport i rekreacja 1,500.00 zł

20 Kultura i sztuka 2,000.00 zł

21 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i mlodzieży 
oraz zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Wrocławia

30,000.00 zł

22 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzieży poprzez alternatywne formy 
edukacyjne

26,150.00 zł

23 Zorganizowanie obozu harcerskiego, obozu wedrownego lub kolonii dla dzieci i 
młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej

20,000.00 zł

24 Dzialania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych poprzez 
organizowanie imprezy kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży

15,000.00 zł

25 Prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Polkowice

57,000.00 zł

26 Wypoczynek dzieci i mlodzieży na terenie pow. dzierżoniowskiego 4,000.00 zł

27 Ratownictwo i ochrona ludnosci 900.00 zł

28 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1,200.00 zł

29 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1,400.00 zł

30 Organizowanie letniego, wyjazdowego obozu terapeutycznego dla dzieci i mlodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych, nieprzystosowanych społecznie oraz eksperymentujących 
ze środkami uzależniającymi i doznającymi przemocy

37,000.00 zł

31 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub grupy wsparcia dla dzieci i mlodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem alkoholizmu

53,000.00 zł

32 Organizacja kolonii dla dzieci 51,240.00 zł

33 Organizacja harcerskiego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji 72,000.00 zł

34 Odkrywcy nieznanego świata 5,000.00 zł

35 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 22,750.00 zł

36 Kolonia letnia w Ośrodku Biwakowo -Obozowym w Rogalinku 30,712.00 zł

37 Organizacja letniego wypoczynku nad morzem dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Międzylesie

20,000.00 zł

38 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

3,000.00 zł

39 Promocja i organizacja wolontariatu 4,500.00 zł

40 Organizowanie imprez turystyczno -krajoznawczych 3,000.00 zł

41 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1,050.00 zł

42 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1,300.00 zł

43 Ochrona i promocja zdrowia 500.00 zł

44 Różne formy aktywności sportowej 1,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

45 Europejski rok wolontariatu 1,000.00 zł

46 Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodziezy 6,300.00 zł

47 Organizacja imprez turystyczno -krajoznawczych dla dzieci i młodziezy 1,000.00 zł

48 Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwoju demokracji oraz rozwoju 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

9,500.00 zł

49 Prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu 9,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Opieka nad Polonią i Polakami za granicą 5,159.00 zł

2 Zdrowe dzieci to nasz kapitał 9,900.00 zł

3 Szkoła z Pasją 20,000.00 zł

4 Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 150,150.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodziezy z rodzin zamieszkałych na 
terenach wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi 
szansami

950,950.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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