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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2020-07-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica OGIŃSKIEGO Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-431 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-422-44-71

Nr faksu 91-422-44-71 E-mail biuro@zachpom.zhp.pl Strona www www.zachpom.zhp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-10-02

2007-10-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32035637300000 6. Numer KRS 0000278582

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
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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 dla 
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 przyrodniczym, przeciwstawianie się 
jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z 
nieskażoną przyrodą

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Eliza Gilewska KOMENDANT 
CHORĄGWI

TAK

Edyta Sielicka ZASTĘPCA 
KOMENDANTA 
CHORĄGWI

TAK

Krzysztof Kujawski ZASTĘPCA 
KOMENDANTA 
CHORĄGWI

TAK

Małgorzata Maria 
Kuszyńska

CZŁONEK KOMENDY 
CHORĄGWI 
ZACHODNIOPOMORSKIE
J ZHP

TAK

Maria Dorota Szymańska CZŁONEK KOMENDY 
CHORĄGWI 
ZACHODNIOPOMORSKIE
J ZHP

TAK

Dagmara Anna Korbel-
Gołąb

SKARBNIK CHORĄGWI 
ZACHODNIOPOMORSKIE
J ZHP

TAK

Jędrzej Mirosław Namiotko CZŁONEK KOMENDY 
CHORĄGWI 
ZACHODNIOPOMORSKIE
J ZHP

TAK

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

Mirosław Bajzert PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ 
CHORĄGWI

TAK

Agata Maszyczkowska WICEPRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ 
CHORĄGWI

TAK

Marek Niewiarowski SEKRETARZ KOMISJI 
REWIZYJNEJ CHORĄGWI

TAK

Paweł Ochota CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ CHORĄGWI

TAK

Jacek Rybak KOMISJI REWIZYJNEJ 
CHORĄGWI

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą 
na metodzie harcerskiej.   
Metoda harcerska to sposób działania odznaczający się:
-indywidualnością   
-dobrowolnością i świadomością celów  
-naturalnością   
Jednocześnie wspiera rozwój zuchów, harcerzy i instruktorów poprzez:
-Przyrzeczenie i Prawo   
-uczenie w działaniu   
-uczestnictwo w małych grupach  
ZHP realizuje cele przez harcerski system wychowawczy rozumiany jako 
jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, w którym 
istotną rolę odgrywa osobisty przykład instruktora.
Zasady harcerskiego wychowania to: służba, braterstwo, praca nad sobą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Działalność statutową Chorągiew Zachodniopomorska ZHP prowadzi poprzez 12 jednostek terenowych (Hufce ZHP).

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA:
Działalność programowo-metodyczna prowadzona była na poziomie Chorągwi przez kierowników zespołów i referatów 
chorągwianych oraz instruktorów hufców. W zakresie harcerskich specjalności działalność wspierał Inspektorat Specjalnościowy 
oraz Inspektorat Ratowniczy. Wychowanie religijne i duchowe prowadzone było pod kierunkiem Kapelana Chorągwi. 
Wychowanie morskie było realizowane w Harcerskim Ośrodku Morskim (działalność edukacyjna, żeglarstwo). Na program 
Chorągwi składały się:
-własny program jednostek harcerskich (Hufców ZHP),
- cykliczne biwaki hufców,
-realizacja chorągwianych propozycji programowych.
Przy opracowaniu programu brane były pod uwagę następujące kierunki programowe:
-wychowanie patriotyczne,
-realizacja zadań wychowania ekologicznego,
-realizacja zadań wychowania gospodarczego,
-wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności,
-zadania z zakresu profilaktyki uzależnień,
- działalność charytatywna na rzecz innych organizacji pożytku publicznego o potrzebujących (służba).
Oprócz podstawowej formy pracy harcerskiej jaką są zbiórki, organizowane były różne działania: rajdy hufców, biwaki drużyn,
festyny lokalne, turnieje sportowe, imprezy okolicznościowe.
Cykliczne imprezy ogólnochorągwiane:
-Rajd Gryf
-Festiwal Piosenki Harcerskiej "BRZASK" 
-Marsz-o-bieg dla Hospicjum,
-Rajd Pierwszej Wiosennej Muchy,
-Zakończenie Turnieju Gromad i Drużyn Harcerskich 
-Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Ponadto odbyły się:
-Gala z okazji Dnia Myśli Braterskiej
-Śpiewanie dla Andrzeja 
-Rajd Bajkowy 
-XXIII Fabularny Rajd Honker 
-Harcerska Wyprawa Pamięci na Monte Cassino 2019
-Harcerska Wyprawa Pamięci Arnhem 2019 
-Alert Pamięci  
-„Sezam, jesień i Ty” -  40 Nocny Wysokwalifikowany Rajd Pieszy 
-Turniej sportowy Harcspot
-Zabytki i Przyroda – gra terenowa 
-XII Zlot Hufca Sławo Szlakiem Regionów
-Zlot Hufca Szczecinek 

KSZTAŁCENIE LIDERÓW:
Pracę z kadrą na poziomie Chorągwi prowadziły: zespoły, referaty i inspektoraty, jak również Chorągwiana Komisja Stopni 
instruktorskich. Kształcenie zapewnia kadrze hufców możliwość przygotowania się do pełnionej funkcji poprzez: 
-kurs kadry kształcącej,
-kurs drużynowych,
-kurs szczepowych,
-kurs przewodnikowski,
-kurs podharcmistrzowski,
-kursy motywacyjne i zwiększające kompetencje i umiejętności miękkie.

HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA:
Harcerska Akcja Letnia i Zimowa, w tym również akcja nieobozowa, stanowi integralną część wszystkich jednostek 
organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego. HAL i HAZ organizowane są w formie półkolonii, obozów stałych i wędrownych, 
kolonii zuchowych, zimowisk, biwaków, stanic, pracy zastępów harcerskich i gromad zuchowych oraz imprez zimowych i letnich 
w miejscu zamieszkania.
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

7100

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie całorocznej działalności 
wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród 
dzieci i młodzieży posługując się metodą 
harcerską. W ciągu całego roku prowadzone są 
zbiórki drużyn zuchowych, harcerskich, 
starszoharcerskich i wędrowniczych. Na pracę 
drużyn składa się: wychowanie patriotyczne, 
realizacja zadań wychowania gospodarczego, 
realizacja zadań wychowania ekologicznego, 
wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności, 
a także zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
Ponadto Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 
prowadzi także całoroczną pracę Harcerskich 
Świetlic Środowiskowych, w której wychowawcy 
pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, 
dożywiają je, pomagają w rozwoju, a także 
prowadzą zajęcia z profilaktyki uzależnień.

94.99.Z 87 026,23 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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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) 5 680 573,25 zł

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 turystyka i krajoznawstwo

Organizowanie letniego i zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w 
formach wyjazdowych - Harcerska Akcja 
Zimowa (HAZ) i Harcerska Akcja Letnia 
(HAL) - zarówno w kraju jak i za granicą oraz 
w miejscu zamieszkania - Nieobozowa Akcja 
Zimowa (NAZ) i Nieobozwa Akcja Letnia 
(NAL). Harcerska Akcja Zimowa i Harcerska 
Akcja Letnia organizowane są w formie 
obozów stałych i wędrownych, kolonii 
zuchowych, zimowisk w kraju i za granicą, 
biwaków, stanic, pracy zastępów 
harcerskich i gromad zuchowych. 
Nieobozowa Akcja Zimowa i Nieobozowa 
Akcja Letnia organiozwane są w formie 
półkolonii, biwaków, imprez 
okolicznościowych i festynów.

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.11.Z

Wydawanie książek. Chorągiew Zachodniopomorska zajmuje się wydawaniem książek, 
poradników, śpiewników, a także wychowawczej i turystycznej. Nasze wydawnictwa są 
tworzone przez harcerzy dla harcerzy (ale nie tylko), mają harcerską "duszę" - stąd cieszą się 
tak wielką popularnością. Wiele spośród nich powstaje w ramach prób na stopnie 
instruktorskie i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk. Tworząc nowe publikacje 
kierujemy się zawsze tą samą zasadą: mają one poszerzać wiedzę i inspirować do działania, 
pomagać w bieżącej pracy harcerskiej oraz promować harcerstwo na zewnątrz.

2 68.20.Z

Wynajem pomieszczeń na własny rachunek. Chorągiew Zachodniopomorska Związku 
Harcerstwa Polskiego prowadzi wynajem pomieszczeń w budynku, w którym ma swoją 
siedzibę. Pomieszczenia są wynajmowane następującym firmom: firmie developerskiej, 
pracowni urbanistycznej oraz pracowni informatycznej. Powyższe firmy prowadzą własną 
działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP choć 
często wspierają jej działania. Pieniądze z wynajmu powyższych pomieszczeń przeznaczane są 
na utrzymanie budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 126 220,36 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 019 472,29 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 961 192,36 zł

d) przychody finansowe 2 643,90 zł

e) pozostałe przychody 571 044,34 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 492 694,54 zł

2.4. Z innych źródeł 2 278 309,61 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 169 722,58 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 87 026,23 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 126 220,36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 783 348,74 zł

w 
tym:

5 000,00 zł

0,00 zł

1 443 894,74 zł

334 454,00 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

w 
tym:

346 080,50 zł

157 816,57 zł

21 044,68 zł

6 560,43 zł

0,00 zł

0,00 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)

961 192,36 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 39 237,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -186 273,23 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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: 5 798 285,37 zł 87 026,23 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

86 982,41 zł 86 982,41 zł

4 205 745,52 zł 43,82 zł

373 850,88 zł

1 349,57 zł

432 316,15 zł

698 040,84 zł 0,00 zł

1 Umundurowanie i materiały; wyposażenie i utrzymanie harcówek i hufców; dofinansowanie 
kursów, szkoleń, materiały programowe na zbiórki i biwaki (art papiernicze, techniczne, 
plastyczne, gry, higieniczne, gospodarcze), artykuły spożywcze oraz wyposażenie apteczki 
zakupowane na zbiórki i biwaki, noclegi na biwakach, bilety wstepu w ramach zbiórek, udział w 
kursach pierwszej pomocy, usługi transportowe, bilety PKP, obozy, kolonie, zakup i naprawa 
namiotów

87 026,23 zł

1 Umundurowanie i materiały; wyposażenie i utrzymanie harcówek i hufców; dofinansowanie 
kursów, szkoleń, materiały programowe na zbiórki i biwaki (art papiernicze, techniczne, 
plastyczne, gry, higieniczne, gospodarcze), artykuły spożywcze oraz wyposażenie apteczki 
zakupowane na zbiórki i biwaki, noclegi na biwakach, bilety wstepu w ramach zbiórek, udział w 
kursach pierwszej pomocy, usługi transportowe, bilety PKP, obozy, kolonie, zakup i naprawa 
namiotów

87 026,23 zł

0,00 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

54 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. 0,50 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)

26,00 etatów

108 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

3 175 osób fizycznych

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

0,01 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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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 1 377 159,66 zł

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

1 377 159,66 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)

2 599,21 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)  

3 253,45 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)  

0,00 zł

500 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) 

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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 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

500 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 087 470,88 zł

1 087 470,88 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 289 688,78 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 723 376,20 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 653 783,46 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

7 797,62 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

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

1 Modernizacja Ośrodka w 
Myśliborzu

Modernizacja Ośrodka w 
Myśliborzu

Województwo Zachodniopomorskie 103 603,00 zł

2 Harcerskie Świetlice 
Środowiskowe

Harcerskie Świetlice 
Środowiskowe

Gmina Miasto Szczecin 126 712,45 zł

3 Profilaktyka 
przeciwdziałaniu 
uzależnieniom

Profilaktyka przeciwdziałaniu 
uzależnieniom

Gmina Miasto Szczecin 27 000,00 zł

4 Świetlica środowiskowa 
"Trzepak"

Świetlica środowiskowa 
"Trzepak"

Miasto Stargard 17 445,40 zł

5 Funkcjonowanie hufca Funkcjonowanie hufca Gmina Koszalin 16 500,00 zł

6 Funkcjonowanie Domu 
Harcerza

Funkcjonowanie Domu 
Harcerza

Gmina Miasto Szczecin 69 600,00 zł

7 Namioty pod gwiazdami Zakup sprzętu Województwo Zachodniopomorskie 100 000,00 zł

8 Funkcjonowanie jednostek 
harcerskich

Funkcjonowanie jednostek 
harcerskich

Gmina Dziwnów 15 000,00 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

0,00 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

7 146,86 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

Eliza Gilewska
Dagmara Korbel-Gołąb 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

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

1 Wsparcie Organizacji 
Harcerskich

Wsparcie Organizacji 
Harcerskich

Narodowy Instytut Wolności 334 454,00 zł

2020-07-28
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