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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 71-736-01-02

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

Dorota Kołakowska Komendant Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Adam Gacek Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

TAK

Agnieszka Jędrzejewska-
Wnuk

Skarbnik Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Krzysztof Stachów Zastępca Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

TAK

Jarosław Ziółkowski Członek Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

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 
harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

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

Patryk Przykota Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Żaneta Nawrot Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Piotr Śniegocki Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Grzegorz Glabisz Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Krzysztof Wojtas Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Krzysztof Makaro Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Marta Bajrakowska-Syrek Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Grażyna Opulska Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Katarzyna Sobieszczańska Członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Mirosław Turzański Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK

Sławomir Waś Członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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,
32) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-
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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

Nadrzędnym działaniem podjętym przez organizacje jest prowadzenie wśród wszystkich członków 
stowarzyszenia całorocznej i systematycznej działalności oświatowo-wychowawczej za pomocą form 
zgodnych z metodą harcerską i dostosowanych do wieku członków. Działalność realizowana jest przede 
wszystkim poprzez codzienną pracę gromad zuchowych i drużyn harcerskich na zbiórkach, wyjazdach 
weekendowych oraz na letnich i zimowych formach wypoczynku. Działalność realizowana jest zgodnie z 
przyjętym na początku roku harcerskiego planem działania. Plan pracy układany jest w oparciu o 
podstawy wychowawcze przyjęte przez ZHP oraz analizę potrzeb członków naszej organizacji, tak by 
program był różnorodny i dostosowany do konkretnej grupy wiekowej działającej w lokalnym 
środowisku. W 2016 r. planowanie pracy zostało wsparte licznymi publikacjami wydanymi przez 
organizację na poziomie centralnym- Główną Kwaterę oraz regionalnym- Chorągiew Dolnośląską. 
Zrealizowano następujące propozycje: "Leśne Plemiona" i "Harcerz w lesie"- o bytowaniu w lesie, 
ekologii i ochronie środowiska, "Kierunek Azja"- publikacja mająca na celu przybliżenie młodym 
Polakom wiedzy o kontynencie pełnym skrajności oraz "966 dawno, dawno temu, kiedy wszystko się 
zaczęło"- propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP przygotowana w roku jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski. 
Komenda Chorągwi wraz z Komendami Hufców działających na terenie Dolnego Śląska w 2016 roku 
zaplanowała oraz zrealizowała liczne działania szkoleniowe i programowe mające na celu wsparcie 
wychowawców pracujących bezpośrednio z dziećmi oraz jak najlepsze przygotowanie ich do pełnionych 
funkcji.
Prowadzone przez instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej działania na rzecz dzieci i młodzieży 
prowadzone były metodami i formami pracy aktywizującymi i charakterystycznymi dla ZHP - biwaki, 
rajdy, wycieczki, imprezy tematyczne, konkursy oraz festiwale po to, by rozwijać zainteresowania 
zuchów i harcerzy oraz kształtować odpowiednie postawy w zakresie:
- ochrony środowiska naturalnego: przeprowadzenie przez hufce Akcje Sprzątania Świata oraz 
realizowanie wyżej wymienionych propozycji programowych propagujących zrównoważone zużywanie 
zasobów naturalnych i organizowanie biwaków, wycieczek i obozów w sposób nieszkodliwy dla 
przyrody.
- sportu i kultury fizycznej, turystyki pieszej i górskiej: obozów wędrownych (Hufiec Karkonoski, Hufiec 
Zgorzelec), organizację i uczestnictwo w 24. Ogólnopolskim Rajdzie "Granica", w którym wzięło udział 
ponad 1000 uczestników z Dolnego Śląska i całej Polski.
- żeglarstwa: organizację wakacyjnych form wypoczynku- kolonii i obozów żeglarskich przez Hufiec 
Wrocław, Hufiec Wrocław Wschód oraz Zgorzelec jak i prowadzenie gromad i drużyn o specjalności 
żeglarskiej przez wyżej wymienione hufca.
- pierwszej pomocy: organizację Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla instruktorów hufców 
oraz warsztatów pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- pozytywnego patriotyzmu: aktywny udział w uroczystościach patriotycznych tj. Rocznicy Zsyłek 
Polaków na Sybir, Mordu Katyńskiego, Rocznicy Konstytucji 3. Maja, rocznicy zakończenia II Wojny 
Światowej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz II Wojny Światowej, Dniu Sybiraka, 
Święcie Niepodległości; organizowanie kominków tematycznych i wspominkowych, wizytę w 
Warszawie na grobie patrona naszej Chorągwi – Stefana Mirowskiego. 
- wychowania religijnego i duchowego: udział harcerzy z Dolnego Śląska w Białej Służbie w czasie 
Spotkania Młodych Lednicy 2016 oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jak i na Dolnym Śląsku, 
gdzie harcerze pełnili służbę medyczną, informacyjną i aprowizacyjną.
Chorągiew Dolnośląska realizowała również działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa 
powszechnego przez promowanie obronności i Wojska Polskiego między innymi: w czasie 
Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”, Manewrów Techniczno Obronnych Wrocław 2016.
W ramach działalności na rzecz kultury między innymi Hufce Głogów, Karkonoski, Powiatu 
Trzebnickiego i Wrocław zorganizowali Festiwale Piosenki Harcerskiej i Żeglarskiej. Wyjątkowym 
działaniem na rzecz kultury w 2016 roku była organizacja Central European Jamboree Polska 2016- 
Zlotu Skautów Europy Środkowo-Wschodniej.  Program Zlotu związany był z kulturą i rozwojem w jej 
różnych dziedzinach. Wynikało to z faktu, że Wrocław był Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. 
Organizatorzy zlotu w działaniach skupiali się na wymiarze artystycznym muzyka,plastyka, literatura, 
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architektura, teatr, film, performance. Zlot odbywał się podhasłem: The art of scouting. Udział w nim 
wzięło prawie 2000 uczestników z 29 krajów
Działania instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej skierowane były również na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Niepełnosprawne dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje kompetencje biorąc 
udział w zaprojektowanych specjalnie dla nich warsztatach ekologicznych „Cztery Pory Roku” oraz 
nawiązywać relacje z rówieśnikami uczestnicząc w Rajdzie Granica na dostosowanej do ich możliwości 
Trasie Nieprzetartego Szlaku. Przeprowadzone zostały również wakacyjne obozy dla drużyn 
zrzeszających niepełnosprawnych harcerzy z terenu województwa dolnośląskiego. We współpracy z 
UMWD zrealizowano projekt aktywizujący harcerzy niepełnosprawnych pt. Na słonecznym szlaku - cykl 
imprez regionalnych aktywizujących osoby niepełnosprawne".
Przez cały rok 2016 r. realizowano działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i 
młodzieży. Programy profilaktyczne realizowane były na zbiórkach harcerskich, wakacyjnych formach 
wypoczynku dla harcerzy oraz dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i w 
placówkach dofinansowanych przez samorządy terytorialne w ramach profilaktyki antynikotynowej i 
antyalkoholowej. Kontynuowano współpracę z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty w zakresie 
poprowadzenia przez wykwalifikowanych harcerzy warsztatów i konkursów dot. pierwszej pomocy.  
Podjęto również działania związane z służbą na rzecz środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie w 
akcje charytatywne organizowane przez inne organizacje. Instruktorzy zorganizowali harcerskie sztaby 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a zuchy i harcerze kwestowali na rzecz WOŚP. Grupa harcerzy 
podjęła również pracę wolontariacką w czasie Gitarowego Rekordu Guinessa.
W ramach Harcerskiej Akcji Zimowej przeprowadzonych zostało: 1 zimowisko zuchowe, 5 zimowisk 
harcerskich i kilkanaście biwaków, w których wzięło udział ponad 700 dzieci.
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej przeprowadzono 81 form wypoczynku (kolonie, obozy harcerskie, 
obozy wędrowne, obozy żeglarskie), w których wzięło udział ponad 4500 zuchów, harcerzy i kadry ZHP 
z terenu Dolnego Śląska.
W 2016 roku Komenda Chorągwi przyjęła 48 uchwał, Komendant Chorągwi wydał 12 rozkazów i 17 
decyzji, a Komendant Chorągwi wraz z Skarbnikiem Chorągwi przyjęli 26 decyzji dotyczących 
funkcjonowania i przedsięwzięć podejmowanych przez Chorągiew Dolnośląską. W Chorągwi w 2016 
działał Wydział Wsparcia Metodycznego, którzy zrzeszał: Referat Zuchowy, Referat Harcerski, Referat 
Starszoharcerski i Wędrowniczy. Wsparciem instruktorów zajmowały się również wydziały związane z 
pracą z kadrą jak Komisja Stopni Instruktorskich i Dolnośląska Szkoła Instruktorka MŁYN. Chorągwiana 
Komisja Stopni Instruktorskich posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób harcmistrzowskich 
nadane przez Naczelnika ZHP, co w 2016 r. zaowocowało zamknięciem z wynikiem pozytywnym 10 
prób harcmistrzowskich. W 2016 r. grono instruktorów zajmujących się kształceniem kadry w ZHP na 
terenie województwa dolnośląskiego przez wzgląd na bogate doświadczenia i liczne osiągnięcia w pracy 
trenerskiej zyskało miano Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej. DSI w 2016 roku zorganizowała: Kurs 
Komendantów Hufców, Warsztaty dla członków Komisji Rewizyjnych, Warsztaty dla opiekunów prób na 
stopnie podharcmistrza i harcmistrza, dwa kursy podharcmistrzowskie i Kurs Kadry Kształcącej. 
Działania te przyczyniły się do wzrostu kompetencji i kwalifikacji kadry instruktorskiej Chorągwi 
Dolnośląskiej. Ponadto odbyło się szkolenia w ramach projektu Krok naprzód - realizowanego ze 
środków PO FIO - m.in: Szkolenia dla wolontariuszy w formie dwudniowych warsztatów w zakresie - 
zarządzania projektami, organizacji akcji letniej, imprez, warsztaty umiejętności twórczych, komunikacji 
i negocjacji - organizowane przez kadrę hufców w Łagiewnikach, Żmigrodzie, Świdnicy. Szkolenia dla 
członków komisji rewizyjnych organizacji - warsztaty miały miejsce w Krzyżowej - w tematyce zajęć 
zrealizowano:
1.Kompetencje Komisji Rewizyjnej wg Statutu ZHP
2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP
3. Kontrola dokumentacji programowej i kształcenia w jednostkach.
Szkolenie przeprowadzili specjaliści - instruktorzy Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Centralnej Komisji 
Rewizyjnej ZHP. Ważnym wydarzeniem w 2016 roku była też zorganizowana Konferencja finansowa 
wcześniej nie planowana w projekcie ale jej pomysł pojawił się po spotkaniu ewaluacyjnym kadry 
zadania. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób z całej Polski, w tym 58 instruktorów i 
wolontariuszy z Dolnego.
W programie konferencji znalazły się następujące treści:
1. jednolity Plik Kontrolny
2. Zmiany w ofercie zadań zlecanych
3. Kształcenie w ZHP w zakresie finansów i majątku
4. Rozdzielenie działalności programowej od gospodarczej w ZHP
5. Prezentacje dobre praktyki dotyczące podmiotów zależnych - w tym fundacje, spółki z.o.o, zakłady 
samobilansujące
6. Wydatkowanie środków z 1%.   Wydziały Wsparcia Programowego przygotowały zaś liczne warsztaty 
służące integracji i wymianie doświadczeń między instruktorami pracującymi na dzień z dziećmi i 
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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)

6419

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

młodzieżą, zorganizowano mi.in.  Warsztaty Zuchmistrzowskie „Druhna Nutka”, Chorągwianą Zbiórkę 
Pracy z Kadrą, Warsztaty Wsparcie na Starcie i IX Złaz Seniorów. Wszystkie powyższe działania zostały 
udokumentowane przez komendy hufców, zespoły instruktorskie działające na poziomie chorągwi i 
władze chorągwi oraz są przechowywane w Biurze Chorągwi Dolnośląskiej.

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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 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
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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; 
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO, 
ROZWOJEM 
ZAINTERESOWAŃ I 
SPECJALNOŚCI; 
UPOWSZECHNIANIE 
TRADYCJI ORAZ 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 
KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW 
PATRIOTYCZNYCH; 
ORGANIZOWANIE 
LETNIEGO I ZIMOWEGO 
WYPOCZYNKU W 
FORMACH 
WYJAZDOWYCH I W 
MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA DLA 
CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA JAK I 
OSÓB 
NIEZRZESZONYCH; 
ORGANIZOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZWIĄZANYCH Z 
OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO, 
ROZWOJEM 
ZAINTERESOWAŃ I 
SPECJALNOŚCI

94.99.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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
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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

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) 9,302,208.64 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 129,149.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,246,039.28 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 645,710.78 zł

d) Przychody finansowe 2,309.67 zł

e) Pozostałe przychody 278,999.71 zł

0.00 zł

139,221.22 zł

1,409,475.57 zł

591,165.19 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 274,325.43 zł

113,619.36 zł

25,868.60 zł

36,092.24 zł

74,468.56 zł

0.00 zł

24,276.67 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

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 129,149.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,139,861.98 zł
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2.4. Z innych źródeł 6,758,872.03 zł

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

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -107,118.83 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 647,710.78 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 161,995.26 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 129,149.20 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: 8,989,147.05 zł 129,149.20 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

129,149.20 zł 129,149.20 zł

8,353,158.11 zł 0.00 zł

0.00 zł

10,643.84 zł

359,881.94 zł

136,313.96 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Zużycie materiałów 59,042.57 zł

2 Zużycie energii 1,516.00 zł

3 Usługi obce (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) 59,912.13 zł

4 Pozostałe koszty (ubezpieczenie, bilety wstępu,) 8,678.50 zł

1 Hufiec Świdnica 43,788.99 zł

2 Hufiec Wałbrzych 11,421.07 zł

3 Hufiec Oława 10,580.57 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 645,710.78 zł
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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)

19.0 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)

16.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

6,419.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

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

Druk: MPiPS 13



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)

2,450.00 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

2,450.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,231,975.18 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

690,818.35 zł

650,934.00 zł

- nagrody

- premie

11,700.00 zł

13,402.00 zł

- inne świadczenia 14,782.35 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 541,156.83 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

w 
tym:

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

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)

2,955.57 zł

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)

2,159.66 zł

305.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

305.00 osób

0.00 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)

1,150.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,150.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

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

1 XXIV Rajd Granica propagowanie turystyki 
kwalifikowanej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

10,000.00 zł

2 Profilaktyczny Wrocław promowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży

Gmina Wrocław 1,000,000.00 zł

3 Obóz Nieprzetartego Szlaku usamodzielnianie i wspieranie 
rozwoju osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

19,000.00 zł

4 CEJ poznanie kultury innych 
narodów, promowanie 
tolerancji i wzajemnego dialogu

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

10,000.00 zł

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

5,600.00 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

5,200.00 zł

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

1 Krok naprzód podnoszenie kwalifikacji, 
szkolenie wolontariuszy

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 98,150.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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

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. DOROTA KOŁAKOWSKA
HM. ADAM GACEK Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Kontroli Skarbowej 1

2 Górska Przygoda podczas 
XXIV Rajdu Granica

usamodzielnianie i wspieranie 
rozwoju osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

163,386.00 zł

3 Cztery Pory Roku cykl warsztatów ekologicznych 
dla osób niepełnosprawnych 
wspierający ich rozwój i stopień 
usamodzielnienia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

370,500.00 zł

4 Harcerski Wolontariat propagowanie idei wolontariatu Ministerstwo Edukacji 
Narodowej/GK ZHP

30,000.00 zł
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