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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. ŻOŁNIERZY 
NIEPODLEGŁEJ

Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-078 Poczta LUBLIN Nr telefonu 815325626

Nr faksu 815325626 E-mail lubelska@zhp.pl Strona www www.lubelska.zhp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-06-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06025250000000 6. Numer KRS 0000282152

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

Tomasz Sych Komendant TAK

Agnieszka Hojda Skarbnik TAK

Edward Nakonieczny Z-ca komendanta TAK

Ilona Bachanek Z-ca komendanta TAK

Paweł Kowalczyk członek komendy TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
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)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Leszek Wołos przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Kamil Zdunek wiceprzewodniczący 
komisji rewizyjnej

TAK

Aleksandra Frączkiewicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Tadeusz Bejm członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Alicja Gontkiewicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:
1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
2) prowadzi działalność wychowawczą i oświatową wśród dzieci i 
młodzieży, prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-
wychowawczą, posługując się harcerskimi formami pracy,
3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży
4) upowszechnia ideę wolontariatu oraz organizuje wolontariuszy do 
realizacji celów statutowych,
5) podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
6) prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację 
dzieci nieprzystosowanych społecznie,
7) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych,
8) prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej,
9) tworzy ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-
wychowawcze, naukowo-badawcze i kulturalne,
10) upowszechnia zasady wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także prowadzi działania wspomagające rozwój 
demokracji,
11) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
12) prowadzi działalność międzynarodową, w tym działalność na rzecz 
integracji europejskiej,
13) stwarza warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi,
14) upowszechnia i i umacnia w społeczeństwie przywiązanie do wartości: 
wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
15) upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego 
niszczeniu przez cywilizację, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną 
przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 
naturalnego,
16) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i 
specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu 
oraz turystyki i krajoznawstwa,
17) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i 
przeciwdziałające uzależnieniom,
18) działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
19) troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy 
patriotyczne,
20) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
21) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i 
udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
22) przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
23) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w 
miejscach zamieszkania,
24) prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego i jej podległe jednostki (oddziały terenowe)- 8 hufców ZHP, pracujących na 
terenie województwa lubelskiego w roku 2018 realizowały zadania wynikające ze statutu ZHP. Podejmowane działania mieściły 
się w sferze zadań pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, takie jak:
1. działalności charytatywnej
2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia
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4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
6. wypoczynku dzieci i młodzieży
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
10. turystyki i krajoznawstwa
11. promocji i organizacji wolontariatu
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:
1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych
2) prowadzi całoroczną działalność wychowawczą, edukacyjną i oświatową wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską 
metodą wychowawczą,
3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
4) współdziała z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
5) kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów 
i kombatantów,
6) upowszechnia zasady wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
7) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
8) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
9) działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa 
publicznego,
10) prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i 
wychowawczych,
12) upowszechnia kulturę, tradycje i dorobek Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
13) prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z organizacjami 
skautowymi,
14) podejmuje w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
15) prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
16) realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, 
17) prowadzi działania na rzecz:
a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji 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) prowadzi działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
19) udziela pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
20) upowszechnia ideę wolontariatu,
21) organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
22) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,
23) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 
turystyki i krajoznawstwa,
24) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
25) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
27) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki 
alkoholowej i innych uzależnień,
28) prowadzi działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
29) przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
30) podejmuje działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
31) prowadzi działalność wspomagającą 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) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze,
33) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki prowadzące działania w zakresie kultury,
34) prowadzi działalność naukowo-badawczą w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
35) prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.
2. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
3. ZHP realizuje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą na metodzie harcerskiej także wśród osób niezrzeszonych 
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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

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

w ZHP.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz podległe jej jednostki terenowe - 
hufce ZHP od wielu lat są realizatorami 
programów profilaktycznych, często nawet 
autorskich, których celem jest niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży z rodzin, w których 
występuje problem alkoholowy, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, uzależnieniami, a 
także prowadzenie profilaktyki już u 
najmłodszych członków organizacji. Działalność 
ta odbywa się poprzez kształtowanie w dzieciach 
i młodzieży twórczej postawy wobec otaczającej 
ich rzeczywistości, stwarzanie warunków do 
rozwoju osobowości oraz umiejętności 
społecznych. Dzięki programom o charakterze 
socjoterapeutycznym ich uczestnicy dostają 
okazję do pozytywnych doświadczeń 
społecznych, uczą się realizować role społeczne 
w sposób często odbiegający od tego 
wynikającego z ich doświadczeń ze środowiska 
rodzinnego, szkolnego, czy przysłowiowego 
"podwórka". Programy profilaktyczne 
realizowane w Chorągwi oparte są na 
programach wychowania zdrowego dziecka i 
młodzieży Związku Harcerstwa Polskiego, 
których celem jest rozwijanie postaw, wiedzy i 
umiejętności zapobiegania chorobom 
społecznym i cywilizacyjnym poprzez 
prowadzenie i propagowanie zdrowego trybu 
życia, higieny osobistej oraz życia w zgodzie z 
naturą.

85.10.Z 0,00 zł

2

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

Upowszechnianie zasad wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
kształtowanie świadomości narodowej i 
obywatelskiej, kultywowania i propagowania 
tradycji i obyczajów narodowych, realizowane 
było m.in. poprzez aktywny udział harcerzy w 
świętach państwowych, organizowanych przez 
lokalne władze, poprzez poznawanie historii 
Polski i regionu. Rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, Święta Niepodległości, rozpoczęcia i 
zakończenia II Wojny Światowej, Rocznicy 
Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznice 
znaczących bitew o wolność Niepodległej Polski-
nie mogły odbyć się bez udziału harcerzy, 
wystawiania wart honorowych, organizacji apeli, 
capstrzyków, udziału w uroczystych Mszach 
Świętych. Podtrzymywanie tradycji narodowej 
wiąże się z tradycją, zwyczajami i obrzędami 
ludowymi.

91.03.Z 0,00 zł
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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

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 wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizowanie letniego i zimowego 
wypoczynku w formach wyjazdowych i w 
miejscu zamieszkania. Chorągiew Lubelska 
ZHP i jej jednostki terenowe- hufce, 
organizuje różne formy wypoczynku 
podczas ferii letnich i zimowych. Największą 
liczbę z nich stanowią obozy harcerskie, a 
pozostałe to kolonie zuchowe, obozy 
wędrowne, półkolonie czy też krótkie formy 
jak biwaki. Harcerskie obozy i pozostałe 
formy letniego wypoczynku są 
podsumowaniem całorocznej pracy 
członków gromad i drużyn oraz okazją do 
poznania ciekawych zakątków Polski i nie 
tylko.

87.90.Z 0,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizowanie przedsięwzięć związanych z 
działalnością w zakresie kultury. Chorągiew 
Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego i jej 
jednostki terenowe- hufce (Hufiec ZHP 
Chełm, Hufiec ZHP Hrubieszów, Hufiec ZHP 
Lublin, Hufiec ZHP Łuków,  Hufiec ZHP 
Puławy, Hufiec ZHP Ryki, Hufiec ZHP 
Tomaszów Lubelski, Hufiec ZHP Zamość), 
organizuje wiele przedsięwzięć 
programowych związanych z kulturą. W 
ciągu roku organizowane są różne festiwale 
piosenki żeglarskiej, harcerskiej, 
turystycznej, patriotycznej, konkursy 
recytatorskie.

92.30.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

3

upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Upowszechnianie i umocnienie przywiązania do 
wartości; wolności, prawdy, sprawiedliwości, 
demokracji, samorządności, równouprawnienia, 
tolerancji i przyjaźni. W tej sferze Chorągiew 
Lubelska i jej hufce podejmowały inicjatywy na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
propagujące wśród młodzieży zasady 
funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
wspierania i wychowania dzieci i młodzieży na 
ludzi społecznie pożytecznych, którzy zmieniają 
siebie i świat, tak by coraz bardziej przypominał 
ten, który widzą przez pryzmat swoich marzeń, 
jak również propagował wartości wychowawcze 
oraz prospołeczne wśród dzieci i młodzieży.

91.10.Z 0,00 zł
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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) 1 655 225,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 288 866,24 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 195 062,19 zł

d) przychody finansowe 500,53 zł

e) pozostałe przychody 170 796,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 169 477,13 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Organizacja wynajmuje i zarządza nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
Organizacja wynajmuje jest część pomieszczeń biurowych w Lublinie ul. Żołnierzy 
Niepodległej 7, baz obozowych, ośrodków wypoczynkowych w miejscowości Grabniak 
województwo lubelskie, powiat włodawski, gmina Urszulin, w miejscowości Majdan Sopocki II 
- województwo lubelskie, powiat tomaszowski gmina Susiec, miejscowości Starosiele 
województwo lubelskie, powiat włodawski, gmina Dubienka. Rozliczenia z kontrahentami 
odbywają się miesięcznie lub kwartalnie

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 314,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 455 782,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

109 800,00 zł

79 000,00 zł

266 982,00 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

1 014 651,93 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 -180 735,24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 440 766,33 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 575,58 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: 1 527 756,06 zł 7 575,58 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

180 735,24 zł 0,00 zł

848 099,91 zł 7 575,58 zł

67 137,62 zł

111,61 zł

259 357,27 zł

172 314,41 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

145 960,00 zł

11 470,05 zł

6 530,00 zł

5 517,08 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 127 924,57 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

36 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 127 924,57 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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2.1. Organizacja posiada członków

1 976 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

Druk: NIW-CRSO 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 56 079,74 zł

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

56 079,74 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)

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
(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)  

0,00 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

210 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

200 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 56 079,74 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 49 745,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 334,14 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

0,00 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)

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

1 Niepodległość harcerstwem 
znaczona

- Przygotowanie wystawy pt. 
„Niepodległość harcerstwem 
znaczona…” opowiadającej o 
wydarzeniach które 
doprowadziły do odzyskania 
niepodległości a w które 
zaangażowana była młodzież 
harcerska. 
- Przygotowanie wykładów 
historycznych o roli ZHP w 
odzyskiwaniu niepodległości i 
odbudowy polskiej 
państwowości. 
- Zorganizowanie uroczystej gali 
upamiętniającej 100-lecie 
Zjazdu Zjednoczeniowy ZHP w 
Lublinie.

Zarząd Województwa Lubelskiego 17 000,00 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Harcerz wie jak wygląda 
zdrowie

Organizacja lokalnych imprez 
oraz zajęć promujących zdrowy i 
trzeźwy styl życia, 
uwzględniających aktywność 
kulturalna, sportową dzieci i 
młodzieży

Gmina Miejska Biała Podlaska 2 000,00 zł

3 Od turysty do obywatela 
patrioty

realizacja zadań w zakresie 
turystyki i krajoznawstwa w 
mieście Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska 4 000,00 zł

4 Udział Harcerzy w Zlocie 
Związku Harcerstwa 
Polskiego – Gdańsk 2018

Organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn 7 500,00 zł

5 KLUB HARCERSKI „WIKING” 
– „2018 – ROK 
HARCERSTWA"

Organizacja wolnego czasu i 
propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży

Miasto Zamość 13 500,00 zł

6 Gra Patriotyczna „Historia 
jednego obrazu”.

-uczczenie 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości,
- wdrożenie dzieci i młodzieży 
do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i rozwoju 
zainteresowań,
- kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych,
- rozbudzanie dumy z dorobku 
historycznego i kulturowego 
regionu i miasta.

Zarząd Powiatu w Zamościu 1 000,00 zł

7 Warsztaty z pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla 
dzieci i młodzieży

Organizacja warsztatów z 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej

Urząd Miasta Dęblin 1 500,00 zł

8 Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z nauką 
pływania kajakiem

Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży

Urząd Miasta Dęblin 2 000,00 zł

9 Piękny umysł harcerza warsztaty profilaktyczne 
dotyczące wali z używaniem 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, umiejętności 
interpersonalnych i 
rozwiązywania konfliktów

Miasto Łuków 8 000,00 zł

10 Na szlakach Niepodległej Formy aktywności dla 
młodzieży, kształtujące 
aktywności społecznej, 
umiejętności interpersonalne

Miasto Łuków 8 000,00 zł

11 Wędrówki harcerzy z Ziemi 
Henryka Sienkiewicza II

realizacja zadań w zakresie 
turystyki i krajoznawstwa

Powiat Łukowski 6 000,00 zł

12 "Harcerzem być tro wcale 
nie wada ..."

realizacja zadań w zakresie 
profilaktyki oraz rozwiązywania 
problemów alkoholowych

Miasto Radzyń Podlaski 2 000,00 zł

13 "Pod naszym niebem, na 
naszej ziemi..."

upowszechnianie turystyki i 
krajoznawstwa w tym 
wspieranie organizacji imprez 
turystycznych dla mieszkańców 
miasta i wspieranie inicjatyw 
turystycznych promujących 
miasto

Miasto Radzyń Podlaski 4 500,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

14 Radzyń Podlaski: 550/100 Rozwój krajoznawstwa i 
turystyki w Powiecie 
Radzyńskim, organizacja biwaku 
harcerskiego o tematyce 
historycznej

Powiat Radzyński 2 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Zlot ZHP Gdańsk 2018 Organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży

Lubelski Kurator Oświaty 20 000,00 zł

2 Obóz Hufca ZHP Lublin w 
Rusinowie

Organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży

Lubelski Kurator Oświaty 20 000,00 zł

3 Niepodległość harcerstwem 
znaczona

- Przygotowanie wystawy pt. 
„Niepodległość harcerstwem 
znaczona…” opowiadającej o 
wydarzeniach które 
doprowadziły
do odzyskania niepodległości a 
w które zaangażowana była 
młodzież harcerska.
- Przygotowanie wykładów 
historycznych o roli ZHP w 
odzyskiwaniu niepodległości i 
odbudowy polskiej 
państwowości.
- Zorganizowanie uroczystej gali 
upamiętniającej 100-lecie 
Zjazdu Zjednoczeniowy ZHP w 
Lublinie.
- Zorganizowanie Zlotu 
Chorągwi Lubelskiej ZHP pod 
hasłem „Harcerstwo = Skauting 
+ Niepodległość”.

Biuro Programu Niepodległa 69 800,00 zł
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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

Tomasz Sych
Agnieszka Hojda Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 HARCERSKA AGENCJA 
TURYSTYCZNA AZYMUT SP. Z 
O.O.

0607212470000
0      

ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-05

Druk: NIW-CRSO 16


