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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-27

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

Dawid Stec Skarbnik Chorągwi 
Dolnośląskiej

TAK

Krzysztof Stachów Zastępca Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

TAK

Arkadiusz Rudolf Zastępca Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

TAK

Anna Kamzol Członkini Komendy 
Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP

TAK

Kinga Pasternak Członkini 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)

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka 
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, 
w tym wolności od wszelkich nałogów.
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi. 
5. 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)                       

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, upowszechnianie 
prawa dziecka.
4. Współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół 
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 patriotycznej 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 

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 Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Łabaziewicz Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Adam Gacek Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Makaro Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Antosiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marta Bajrakowska-Syrek Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Garbicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Lewandowska Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Majer Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Małyska Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Patryk Piekarski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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i dziedzictwa narodowego.
11. Dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, ochrona i 
udostępnianie ich dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych, 
12. Upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą.
13. Prowadzenie działalności 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 pracy wolontariuszy do realizacji celów statutowych 
ZHP.
22. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób 
dorosłych, w szczególności szkolenie wolontariuszy.
23. Organizowanie przedsięwzięć związanych 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 zamieszkania.
25. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
26. Działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony 
zdrowia.
27. Inicjowanie i realizowanie 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-
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
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka poprzez stawienie mu wyzwań. Wyzwania 
podejmowane są na cotygodniowych spotkaniach, weekendowych wyjazdach – biwakach oraz w czasie wypoczynku zimowego 
i letniego. 
Podstawowe jednostki organizacyjne działają w oparciu o stworzony przez instruktorów program uwzględniający cele ZHP, 
potrzeby rozwojowe dzieci w danym wieku oraz pasje i zainteresowanie harcerzy. Takie podejście sprawia, że program drużyny 
jest zarówno planem skutecznym wychowawczo jak i atrakcyjnym dla młodego człowieka.
Wychowawcy harcerscy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi zdobyte w czasie kursów instruktorskich i 
kursów drużynowych organizowanych kilka razy w roku przez hufce i Chorągiew Dolnośląską ZHP.
2018 r. związany był z obchodami 100-lecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.
Działalność podstawowych jednostek organizacyjnych, hufców oraz chorągwi planowana była w oparciu o propozycje 
programowe wydane z tej okazji oraz wydarzenia upamiętniające te ważne dla kraju i naszej organizacji wydarzenia.
Program wzmacniał pozytywne zachowania dzieci i młodzieży oraz budował odpowiednie postawy z zakresu:
- pozytywnego patriotyzmu, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających znaczące dla narodu polskiego 
wydarzenia historyczne,
- ochrony środowiska – prowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, biwakowanie i prowadzenie obozów harcerskich zgodnie z 
zasadami zrównoważonego zużywania zasobów naturalnych,
- sportu, kultury fizycznej, kultury żeglarskiej – organizację XXVI. Ogólnopolskiego Rajdu Granica, 
w którym co roku bierze udział 1000 osób; organizację obozów wędrownych, wycieczek pieszych i biwaków, 
- rozwoju wrażliwości na rzecz osób niepełnosprawnych – poprzez organizację trasy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na 
XXVI Rajdzie Granica, gdzie dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne mogą poznawać się i budować więzi; organizacje biwaków i 
obozów dla dzieci niepełnosprawnych;
- pierwszej pomocy – organizację kursów pierwszej pomocy dla instruktorów ZHP, organizacje kursów pierwszej pomocy przez 
instruktorów ZHP dla dzieci i młodzieży z drużyn harcerskich i zainteresowanych szkół,
- wychowania religijnego i duchownego, uczestnictwo w pielgrzymce ZHP na Jasną Górę, 
- profilaktyki, promowania zdrowego stylu życia – włączanie programów profilaktycznych w plany pracy drużyn, w plany 
obozów, prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- współpracy zagranicznej poprzez wyjazdy zagraniczne, nawiązywanie współpracy ze skautami.
Punktem kulminacyjnym był Zlot Związku Harcerstwa Polskiego, który odbył się w sierpniu 2018 r. w Gdańsku na Wyspie 
Sobieszewskiej. Zlot ZHP odbył się pod hasłem: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!”  dla uczczenia stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Miał na celu zainspirować i przygotować uczestników i 
uczestniczki do zmiany świata na lepsze już dzisiaj, zgodnie z harcerskim systemem wartości, poprzez stworzenie ekscytującego, 
motywującego, stawiającego wyzwania, innowacyjnego programu zlotu, tak aby każdy zuch i harcerz miał możliwość rozwoju 
intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego. Z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w zlocie wzięło udział 1000 zuchów, 
harcerzy i instruktorów.
Najważniejszym wydarzeniem na Dolnym Śląsku, którego organizatorem była Chorągiew Dolnośląska ZHP było Betlejemskie 
Światło Pokoju, które odbyło się 16 grudnia we Wrocławiu. Hasło przewodnie „Światło, które łączy” podkreślało ideę 
braterstwa, która jest tak ważna w naszej organizacji. Harcerze z Dolnego Śląska wzięli udział w grze terenowej oraz uroczystej 
Mszy Św. W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6026

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Podejmowanie działań w zakresie pomocy 
społecznej w tym poprzez prowadzenie 
działalności charytatywnej; prowadzenie 
rehabilitacji i rewalidacji dzieci 
niepełnosprawnych a także resocjalizacji dzieci 
nieprzystosowanych, 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 88 991,61 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia 
całorocznej działalności oświatowo-
wychowawczej formami pracy 
charakterystycznymi dla ZHP; organizowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, rozwojem zainteresowań i 
specjalności; upowszechnienie 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 91 703,98 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działanie na rzecz zdrowego trybu życia 
oraz ochrony zdrowia; organizowanie 
przedsięwzięć związanych z działalnością 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 0,00 zł

2
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 
przyrodnieczego; 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 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 864 203,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 558 542,16 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 258 432,73 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 234 939,68 zł

d) przychody finansowe 6 541,04 zł

e) pozostałe przychody 805 748,24 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 008 795,70 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku ( 
obozy, kolonie, zimowiska) w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania dla dzieci i 
młodzieży niezrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej, 
organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym 
programem imprez, wraz z organizacją transportu, zakwaterowania, wyżywienia, a także 
zwiedzanie atrakcji turystycznych kluczowych dla regionów, w których organizowany jest 
wypoczynek lub wycieczka na terenie całej kraju.

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - wynajem 
pomieszczeń ( biur wraz z umeblowaniem, magazynów, placów przeznaczonych pod 
targowisko) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenach Dolnego Śląska 
należących do Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych ZHP ( Komend Hufców), najczęściej pomieszczenia oraz tereny na dłuższy 
okres użytkowania niż jeden miesiąc, natomiast rozliczenia z kontrahentami dokonywane są 
co  miesiąc.

3 55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie - Komenda Chorągwi Dolnośląskiej oraz komendy hufców ( 
powiatowych jednostek organizacyjnych ZHP) posiadają bazy obozowe na terenie całej Polski 
w szczególności w województwie zachodniopomorskim, lubuskie, podkarpackie. Bazy 
jednostek oferują wynajem zakwaterowania w domkach letniskowych, polach namiotowych a 
także w namiotach wojskowych przystosowanych do noclegu przez osoby niezrzeszone w ZHP 
oraz inne organizacje harcerskie nie należące do Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Wynajem 
zakwaterowania odbywa się w okresie trwania Harcerskiej Akcji Letniej (wakacje szkolne).

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 190 627,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 598 722,38 zł

w 
tym:

79 501,50 zł

1 219 999,31 zł

1 299 221,57 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł
6 066 058,27 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 156 515,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 180 695,59 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 025 480,96 zł 180 695,59 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

513 523,36 zł 180 695,59 zł

9 347 627,56 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 722,93 zł

93 831,00 zł

64 776,11 zł 0,00 zł

1 Zużycie materiałów - materiały programowe, biurowe 88 991,61 zł

2 Usługi obce - zakwaterowanie, wyżywienie, transport 68 039,90 zł

3 Pozostałe koszty - ubezpieczenie, bilety wstępu 23 664,08 zł

1 KH Świdnica 47 685,60 zł

2 KH Wałbrzych 13 192,43 zł

3 KH Wrocław 12 680,07 zł

0,00 zł

w 
tym:

374 310,16 zł

150 500,00 zł

171 801,72 zł

51 934,14 zł

0,00 zł

25 310,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

1 234 939,68 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 018,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 089 194,83 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 234 939,68 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

22 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 234 939,68 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

18,75 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 289 720,31 zł

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

1 289 720,31 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 570,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 512,17 zł

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

2 900,30 zł

1 905 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 905 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

643 290,63 zł

587 788,08 zł

- nagrody

- premie

10 000,00 zł

29 823,90 zł

- inne świadczenia 15 678,65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 646 429,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 289 720,31 zł

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

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

7 100,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 Młodzi liderzy w działaniu 
2018

szkolenie młodych liderów Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

20 000,00 zł

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

8 000,00 zł

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

0,00 zł

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

1 Organizacja IV Manewrów 
Techniczno - Obronnych oraz 
warsztatów proobronnych 
dla młodzieży z terenu 
powiatów trzebnickiego, 
milickiego oraz wołowskiego

działania proobronne Ministerstwo Obrony Narodowej 15 750,00 zł

2 Bądź gotów - cykl działań 
proobronnych dla środowisk 
harcerskich i młodzieży 
niezrzeszonej Dolnego Śląska

działania proobronne Ministerstwo Obrony Narodowej 42 300,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Kołakowska
Adam Gacek

Data: 27.06.2019
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Kierunek Kultura cykl działań mających na celu 
edukację kulturalną

Narodowe Centrum Kultury 26 750,00 zł

4 Górska Przygoda - podczas 
XXVI Ogólnopolskiego Rajdu 
Granica

usamodzielnienie i wspieranie 
rozwoju osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

188 190,00 zł

5 Zorganizowanie w 2018 roku 
letnich turnusów 
wypoczynkowych 
wyjazdowych dla 250 dzieci i 
młodzieży

promocja zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników

70 000,00 zł

6 Mamy Niepodległa upowszechnienie wiedzy o 
odzyskaniu niepodległości

Ministerstwo Obrony Narodowej 7 800,00 zł

2019-06-27

Druk: NIW-CRSO 13


