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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat 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 dolnoslaska@zhp.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

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

Zbigniew Paweł Skupiński Komendant Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Dorota Kołakowska Skarbnik Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Julianna Zapart Zastępczyni 
Komendanta Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Adam Gacek Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej

TAK

Maciej Kieres Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej

TAK

Jakub Matuszczyk Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej

TAK

Krzysztof Stachów Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej

TAK

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Główne cele działania: 
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, 
przy po-szanowaniu 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.

1) zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych,
2) prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i 
oświatowej wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą 
wychowawczą,
3) wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa 
dziecka,
4) współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Wojtas Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Żaneta Nawrot Zastępczyni 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi

TAK

Piotr Śniegocki Zastępca 
Przewodniczego Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Grzegorz Glabisz Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Patryk Przykota Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Sandra Tokarska Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Marta Bajrakowska - Syrek Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Grażyna Opulska Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Michał Marcyniuk Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Krzysztof Makaro Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Arkadiusz Tomczuk Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 
5) kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i 
kombatantów,
6) upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka, swobód 
obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
7) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i 
rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) kształtowanie postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji 
narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) prowadzenie działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego,
11) dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i 
udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych, 
12) upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą,
13) prowadzenie działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy 
między społecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi, 
14) podejmowanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza 
granicami kraju,
15) prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
16) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
17) prowadzenie działań na rzecz: 
a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizowania dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
18) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 
podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, 
19) udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za 
granicą,
20) upowszechnianie idei wolontariatu,
21) organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
22) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób 
dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,  
23) organizowanie przedsięwzięć związane z rozwojem zainteresowań i 
specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i 
krajoznawstwa,
24) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu za-mieszkania,
25) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony 
zdrowia,
27) inicjowania i realizowania programów profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki 
alkoholowej i innych uzależnień,
28) prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy,
29) przygotowanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
30) podejmowanie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
31) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, organizacyjnie i 
merytorycznie harcerskie komendy oraz organizacje pozarządowe i 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,
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32) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-
wychowawczych i  opiekuńczo-wychowawczych 
33) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek prowadzących 
działania w zakresie kultury,
34) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szczególności w 
utworzonych i pro-wadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
35) prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównym podjętym przez organizację zadań jest 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 letnich i zimowych form 
wypoczynku.   Zajęcia dostosowane są do potrzeb oraz możliwości dzieci i młodzieży, uwzględniające 
różnorodną tematykę (wychowanie patriotyczne, duchowe, zdrowotne, edukacja ekologiczna, techniki 
harcerskie, specjalności itd.), które odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy. Przy planowaniu 
pracy drużyny wykorzystują propozycje programowe  swoich hufców, Chorągwi Dolnośląskiej, a także 
propozycje programowe ZHP. W 2014 roku gromady i drużyny mogły korzystać z następujących 
propozycji programowych: "Berek" - propozycja stworzona przez referaty metodyczne chorągwi 
dotycząca życia patrona chorągwi hm. Stefana Mirowskiego, "BUM!" propozycja dotyczącą edukacji dla 
bezpieczeństwa, w tym reagowania podczas sytuacji kryzysowych. "Teraz Afryka" przygotowywana 
wraz z Fundacją Ekonomiczną Polska - Afryka Wschodnia, 'W zdrowym ciele zdrowy duch" poruszająca 
kwestie wychowania prozdrowotnego, "Wędrownicza siła" przygotowana przez Dolnośląski Referat 
Wędrowniczy oraz propozycja związana z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Ponadto Komenda 
Chorągwi oraz komendy hufców znajdujących się na Dolnym Śląsku w 2014 wraz z instruktorami 
organizowały 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.  Chorągiew 
Dolnośląska organizowała także przedsięwzięci związane  z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem 
zainteresowań i specjalności - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Zaliczmy do nich Manewry 
Techniczno-Obronne oraz Rajd Harcerski „Granica”,  Programy  letnich i zimowych form wypoczynku 
zawierały elementy edukacji ekologicznej, wykonywano prace porządkowe terenów leśnych i otoczenia 
obozów, sprzątania plaży. Prowadzono  w hufcach i na wyjazdowych formach segregację śmieci oraz 
zbiórki nakrętek. W Chorągwi Dolnośląskiej duże znaczenie ma rozwijanie działalność w zakresie rozwój 
zainteresowań i specjalności  , do których należą żeglarstwo, wspinaczka,  strzelectwo, łucznictwo, 
ratownictwo, edukacja pro obronna, działalność artystyczna. W 2013 roku zorganizowano m.in.:  obozy 
żeglarskie połączone z kursami żeglarskimi zorganizowane przez Hufiec ZHP Głogów oraz Bolesławiec , 
obóz konny i rowerowy organizowany przez Hufiec ZHP w Świdnicy. Prowadzono także warsztaty z 
pierwszej pomocy oraz kursy przewodnikowskie i metodyczne. W ramach działalności kultury fizycznej i 
sportu zorganizowano: Wyprawę Polarną Zuchów, Wiosenny i Jesienny  Biwak Integracyjny, Turniej Św. 
Jerzego,  Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Harcerski Ogólnopolski Górski Rajd „Granica” i inne. Podczas 
obozów i kolonii organizowano olimpiady sportowe, mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej, 
konkurencje sprawnościowe, itp. W trakcie 2014 upowszechniano wśród zuchów, harcerz i 
instruktorów tradycje dziedzictwa narodowego, kształtowano postawy patriotyczne poprzez zbiórki o 
Szarych Szeregach, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych tj. 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. 
Realizowano je także przez organizację kominków, spotkań z udziałem kombatantów, Sybiraków, 
Kresowiaków. Wzięto udział w projekcie „Jest takie miejsce - Taki kraj” dotyczącym cyklu działań 
środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymania tradycji narodowych, 
wspierania postaw patriotycznych i obywatelskich oraz projekcie „Nasza Biało czerwona” i „Odbudujmy 
wspólnotę”. 

Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego realizowano min.  podczas 
trwania Rajdu „Granica” promując  wojsko i obronność  (w ramach współpracy z MON ). Kontynuowano 
współpracę z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przez 
uprawnionych harcerzy konkursów p/pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 
poziomie rejonowym oraz wojewódzkim  Stale prowadzona jest współpraca z DWL oraz z Łużyckim i 
Sudeckim Oddziałem SG i KWP.  Harcerska Grupa Ratownicza „Starówka” uczestniczyła w ćwiczeniach 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

organizowanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego. Organizowano także przedsięwzięcia 
związane z działalnością w zakresie kultury, wychowania duchowego -  Festiwal Piosenki Patriotycznej i 
Harcerskiej – Jelenia Góra oraz Betlejemskie Światło Pokoju. Przez cały 2014 rok inicjowano programy 
profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniu dzieci i młodzieży. Programy 
profilaktyczne realizowane były podczas kolonii dla dzieci z rodzin ubogich oraz na placówkach 
dofinansowanych przez samorządy terytorialne w ramach profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia 
prowadzone były przez specjalistów i terapeutów w ramach świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin 
patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniem. Podejmowano także zadania w zakresie pomocy 
społecznej, w tym przez prowadzenie działalności charytatywnej. Organizowano sztaby harcerskie  
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zuchu i harcerze kwestowali na rzecz WOŚP. W zakresie 
prowadzenia rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci 
nieprzystosowanych. realizowano w Chorągwi Dolnośląskiej w drużynach Nieprzetartego Szlaku 
skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną o różnym stopniu i różnych rodzajach 
niepełnosprawności. Członkowie drużyn spotykali się systematycznie na zbiórkach i realizowali program 
opracowany przed drużynowych specjalistów- pedagogów specjalnych. Podczas Rajdu „Granica” 
zorganizowano trasę dla osób niepełnosprawnych. W ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2014 hufce 
zorganizowały następujące formy wypoczynku: 1 zimowisko zuchowe, 6 zimowisk dla harcerzy, dwa 
kursy instruktorskie, dwa biwaki harcerskie oraz dwie półkolonie łącznie dla 1117 zuchów, harcerzy i 
instruktorów. W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2014 zorganizowano łącznie 76 form wypoczynku w 
tym kolonie zuchowe, obozy harcerskie i kursy instruktorskie. Łącznie z kadrą w HAL 2014 brało udział 
około 6000 osób. w 2014 roku Komenda Chorągwi podjęła 32 uchwał dotyczących funkcjonowania 
Chorągwi Dolnośląskiej. Komendant Chorągwi podjął 18 samodzielnych decyzji, a wraz ze Skarbnikiem 
Chorągwi 15 decyzji. Wydano także 15 zarządzeń Komendanta Chorągwi, jedno stanowisko oraz 17 
rozkazów w tym dwa specjalne. W Chorągwi działał Wydział Programowo- Metodyczny, w skład 
którego wchodziły referaty programowe i metodyczne, realizujące działania mające na celu 
wzmocnienie funkcjonowania programowego i metodycznego. Są to następujące referaty: Referat 
Zuchowy, Referat Harcerski, Referat Starszoharcerski, Referat Wędrowniczy, Referat Wychowania 
Duchowego i Religijnego, Referat Nieprzetartego Szlaku, Inspektorat Ratowniczy,  Referat Specjalności, 
Referat Zagraniczny, Zespół Kadry Kształcącej oraz Komisja Stopni Instruktorskich. Chorągwiana Komisja 
Stopni Instruktorskich posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób harcmistrzowskich nadane 
przez Naczelniczkę ZHP na czas do 30.09.2015r. Podczas 2014 roku zamknięto pozytywnie 5 prób na 
harcmistrza oraz 3 na podharcmistrza. Ponadto 12 hufców na Dolnym Śląsku posiada uprawnienia do 
prób podharcmistrzowskich. W trakcie 2014 roku prowadzono takie liczne formy szkoleniowe, do 
których możemy zaliczyć organizowane przez hufce kursy przewodnikowskie, metodyczne, kursy 
przybocznych i zastępowych, a także organizowaną przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej 
konferencję "Wizja i rozwój chorągwi", dolnośląskie spotkania z kadrą instruktorską, kurs 
podharcmistrzowski, Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody” oraz VI. kurs podharcmistrzowski INDUKCJA 
. Podczas całorocznej działalności komendanci hufców zobligowani są do prowadzenia dokumentacji, w 
której skład wchodzą raporty komendanta hufca za poszczególne miesiące, protokoły ze zbiórek 
komend hufców, rozkazu oraz uchwały. Dokumentację tę komendanci hufców mają obowiązek 
przekazać do Biura Komendy Chorągwi Dolnośląskiej.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej PODEJMOWANIE 
ZADAŃ W ZAKRESIE 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
W TYM POPRZEZ 
PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
CHARYTATYWNEJ; 
PROWADZENIE 
REHABILITACJI I 
REWALIDACJI DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
A TAKŻE 
RESOCJALIZACJI DZIECI 
NIEPRZYSTOSOWANYC
H, PROMOWANIE 
ZDROWEGO TRYBU 
ŻYCIA; PROMOWANIE 
IDEI I ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU DLA 
CELÓW STATUTOWYCH 
STOWARZYSZENIA; 
UPOWSZECHNIANIE 
ZASAD WOLNOŚCI I 
PRAW CZŁOWIEKA 
ORAZ SWOBÓD 
OBYWATELSKICH, A 
TAKŻE PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
WSPOMAGAJĄCEJ 
ROZWÓJ DEMOKRACJI; 
PROMOWANIE IDEI I 
ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU DLA 
CELÓW STATUTOWYCH 
STOWARZYSZENIA; 
ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIUSZY DO 
REALIZACJI CELÓW 
STATUTOWYCH ZHP

88.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

PROWADZENIE WŚRÓD 
CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA 
CAŁOROCZNEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZEJ 
FORMAMI PRACY 
CHARAKTERYSTYCZNY
MI DLA ZHP, 
UPOWSZECHNIANIE 
TRADYCJI ORAZ 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO; 
KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW 
PATRIOTYCZNYCH; 
PROMOWANIE IDEI I 
ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU DLA 
CELÓW STATUTOWYCH 
STOWARZYSZENIA; 
UPOWSZECHNIANIE 
ZASAD WOLNOŚCI I 
PRAW CZŁOWIEKA 
ORAZ SWOBÓD 
OBYWATELSKICH A 
TAKŻE PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
WSPOMAGAJĄCEJ 
ROZWÓJ DEMOKRACJI, 
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO, 
ROZWOJEM 
ZAINTERESOWAŃ I 
SPECJALNOŚCI

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO, 
ROZWOJU 
ZAINTERESOWAŃ I 
SPECJALNOŚCI,; 
UPOWSZECHNIANIE 
WIEDZY O ŚWIECIE 
PRZYRODY, 
PRZECIWSTAWIANIE SIĘ 
JEGO NISZCZENIU 
PRZEZ CYWILIZACJĘ, 
KSZTAŁTOWANIE 
POTRZEBY KONTAKTU Z 
NIESKAŻONĄ 
PRZYRODĄ; 
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA; 
PROMOWANIE 
ZDROWEGO TRYBU 
ŻYCIA; DZIAŁANIE NA 
RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU, EKOLOGII I 
OCHRONY ZWIERZĄT 
ORAZ OCHRONY 
DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO; 
DZIAŁANIE NA RZECZ 
PROMOCJI ZDROWEGO 
TRYBU ŻYCIA ORAZ 
OCHRONY ZDROWIA; 
PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-
BADAWCZEJ W 
SZCZEGÓLNOŚCI W 
UTWORZONYCH I 
PROWADZONYCH 
OŚRODKACH 
NAUKOWO-
BADAWCZYCH

94.99.Z
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wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

DZIAŁANIE NA RZECZ 
ZDROWEGO TRYBU 
ŻYCIA ORAZ OCHRONY 
ZDROWIA;  
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI W 
ZAKRESIE SPORTU I 
KULTURY FIZYCZNEJ; 
ORGANIZOWANIE 
LETNIEGO I ZIMOWEGO 
WYPOCZYNKU W 
FORMACH 
WYJAZDOWYCH I W 
MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA; 
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
ROZWOJEM 
ZAINTERESOWAŃ I 
SPECJALNOŚCI W 
ZAKRESIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU 
ORAZ TURYSTYKI I 
KRAJOZNAWSTWA;   
TWORZENIE I 
PROWADZENIE 
OŚRODKÓW ORAZ 
PLACÓWEK 
PROWADZĄCYCH 
DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
KULTURY FIZYCZNEJ;  
ORGANIZACJA 
ORGANIZUJE LETNI I 
ZIMOWY WYPOCZYNEK 
W FORMACH 
WYJAZDOWYCH I W 
MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA

93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 wyników/zysków i strat) 8,729,552.29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88,112.98 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,962,212.78 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 450,300.84 zł

d) Przychody finansowe 750.77 zł

e) Pozostałe przychody 228,174.92 zł

142,923.13 zł

92,180.00 zł

1,484,255.27 zł

610,394.73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 331,905.72 zł

87,986.10 zł

15,544.00 zł

33,920.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I 
DZIERŻAWIONYMI - W roku 2014 Chorągiew 
Dolnośląska wynajmowała i zarządzała 
pomieszczeniami  we Wrocławiu przy ulicy 
Nowej 6. Pomieszczenia były wynajmowane 
prawnikowi, radcy  podatkowemu oraz 
komornikowi. Chorągiew Dolnośląska zarządza 
także terenem w miejscowości Czarna Górna, 
który podczas 2014 roku nie był 
wynajmowanym ani dzierżawiony. Ponadto 
hufce: Jawor, Świdnica, Ziemi Wałbrzyskiej, 
Polkowic  posiadają nieruchomości, w których 
mają swoje siedziby. W nieruchomościach tych 
nie prowadzi się działalności usługowej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 88,112.98 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,329,753.13 zł
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194,455.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 5,979,780.46 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 107,775.16 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 88,112.98 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8,548,256.21 zł 88,112.98 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

88,112.98 zł 88,112.98 zł

8,011,142.30 zł 0.00 zł

0.00 zł

7,622.77 zł

353,392.06 zł

87,986.10 zł 0.00 zł

1 Materiały 42,576.20 zł

2 Usługi transportowe 14,784.94 zł

3 Pozostałe koszty ( ubezpieczenie, bilety wstępu, szkolenia) 24,743.39 zł

4 Wyposażenie 6,008.45 zł

1 Hufiec ZHP Świdnica 29,762.50 zł

2 Hufiec ZHP Bolesławiec 13,225.71 zł

3 Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 15,409.64 zł

4 Hufiec ZHP Lubań 5,003.27 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -48,929.52 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

28.0 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. 0,5 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)

25.0 etatów

296.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

1,563.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1,563.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,125,808.42 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

568,449.42 zł

517,481.02 zł

- nagrody

- premie

13,592.50 zł

20,760.00 zł

- inne świadczenia 16,615.90 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 557,359.00 zł

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

0.00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

356.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

356.00 osób

0.00 osób

4.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

2,334.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,872.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego 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

7,660.00 zł

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

6,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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

1 Tajemniczy Dolny Śląsk - Zlot 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP - 
Świdnica 2014

organizacja zlotu chorągwi, 
organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

20,000.00 zł

2 XXII Ogólnopolski Górski 
Rajd „Granica”

propagowanie turystyki 
kwalifikowanej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

10,000.00 zł

3 Odbudujmy wspólnotę cykl regionalnych spotkań z 
wolontariuszami

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

25,000.00 zł

4 Nasza Biało-czerwona cykl zbiórek patriotycznych Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

14,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Manewry Techniczno-
Obronne Dolny Śląsk 2014

organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, 
kształtowanie sprawności

Ministerstwo Obrony Narodowej 19,530.00 zł

2 Jest takie Miejsce - Taki kraj cykl działań środowisk 
harcerskich z województwa 
dolnośląskiego na rzecz 
podtrzymania tradycji 
narodowych, wspierania 
postaw patriotycznych i 
obywatelskich

Ministerstwo Obrony Narodowej 19,100.00 zł

3 Zaradny i Aktywny cykl szkoleń proobronnych dla 
środowisk harcerskich i 
młodzieży niezrzeszonej 
Dolnego Śląska

Ministerstwo Obrony Narodowej 25,000.00 zł

4 Ponad barierami działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Polska Miedź 35,000.00 zł

5 Profilaktyka zdrowotna 
dzieci i młodzieży Dolnego 
Śląska

profilaktyka zdrowotna dzieci i 
młodzieży

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

52,640.00 zł
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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)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 
hm. Dorota Kołakowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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