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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica NOWA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-082 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-343-86-66

Nr faksu 71-736-01-09 E-mail 
choragiew@dolnoslaska.z
hp.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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Marian Łata - Komendant Chorągwi

Waldemar Matyjek - Skarbnik Chorągwi
Krzysztof Kołodziejczyk - Z-ca Komendanta
Piotr Pamuła - Członek Komendy
Filip Chojcan - Członek Komendy

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

Stanisław Dubiel - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisława Kłosowska - Z-ca Przewodniczącego
Jakub Matuszczyk - Z-ca Przewodniczącego
Rafał Jakubowski - Członek
Aleksandra Łysiak - Członek
Patryk Przykota - Członek
Andrzej Lubryka - Członek
Witold Żynkin - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju
- Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka 
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i 
godności, w tym wolności od wszelkich nałogów
- Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, 
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni
- Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi
- Upowszechniania wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się 
jego niszczeniu przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z 
nieskażoną przyrodą

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

- zrzeszanie swoich członków w podstawowe jednostki 
organizacyjne,
- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej 
i oświatowej wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską 
metodą wychowawczą,
- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia 
prawa dziecka,
- współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła 
przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i 
młodzieży, 
- kształtowanie więzi międzypokoleniowe poprzez działania na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów 
i kombatantów,
- upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka, swobód 
obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
- przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i 
rozwoju demokracji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych,
- kształtowanie postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie 
tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej,
- działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- prowadzenie działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego,
- dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chronienie 
jej i udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i 
wychowawczych, 
- upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej 
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Polskiej za granicą
-prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i 
współpracy między społecznościami, w szczególności z 
organizacjami skautowymi, 
- podejmowanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami 
poza granicami kraju,
- prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz kultywowanie języków regionalnych,
- realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
- prowadzenie działań na rzecz: wyrównywania szans, 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, resocjalizacji dzieci i 
młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i 
rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej,
- prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony 
ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, 
- udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i 
za granicą,
- upowszechnianie ideę wolontariatu,
- organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób 
dorosłych, w szczególności szkolenie wolontariuszy,  
- organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem 
zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 
oraz turystyki i krajoznawstwa,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony 
zdrowia,
- inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki 
alkoholowej i innych uzależnień,
- prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
- przygotowywanie członków organizacji do aktywności na rynku 
pracy,
- podejmowanie działalności wspomagających rozwój 
przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- 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,
- tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-
wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, 
- tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek prowadzących 
działania w zakresie kultury,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szczególności w 
utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
- prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.

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

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności 
oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP. 
Całoroczna, systematyczna  działalność oświatowo-wychowawcza realizowana 
jest głównie w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich podczas zbiórek 
oraz zadań międzyzbiórkowych.  Zajęcia dostosowane są do potrzeb oraz 
możliwości dzieci i młodzieży, uwzględniające różnorodną tematykę 
(wychowanie patriotyczne, duchowe, zdrowotne, edukacja ekologiczna, techniki 
harcerskie, specjalności) odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy. Przy 
planowaniu pracy drużyny wykorzystują propozycje programowe  swoich hufców 
a także propozycje programowe ZHP: „Barwy przyszłości”,  „Moje ojczyzny”, 
„Paszport do Europy”, „Ścieżkami zdrowia”, „Odkrywcy nieznanego świata”, 
„Praca nad sobą”, „Braterstwo”. Ponadto Komenda Chorągwi za pomocą 
referatów metodycznych organizowała różne przedsięwzięcia programowe, 
integracyjne oraz szkoleniowe. Najczęściej stosowane formy pracy to: zbiórki, 
zajęcia sportowe, kulturalne, festiwale, konkursy, rajdy, biwaki, ogniska, kominki 
tematyczne, zabawy integracyjne, wycieczki, imprezy na orientację,  różne formy 
szkoleniowe, kursy, warsztaty, seminaria, kolonie, obozy, zimowiska,  stanice 
NAL,  itp. 
- organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, 
rozwojem zainteresowań i specjalności - ochrona środowiska i edukacja 
ekologiczna – najczęściej występujące formy to konkursy plastyczne, quizy 
związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami – w większości w oparciu o 
program „Woda jest życiem”. Programy obozowych zawierały elementy edukacji 
ekologicznej, wykonywano prace porządkowe terenów leśnych i otoczenia 
obozów, sprzątania plaży, organizowano zwiady terenowe mające na celu 
wyszukanie dzikich wysypisk śmieci, prowadzono segregację. Mniej środowisk 
brało udział w akcji „Sprzątanie świata”.
-rozwój zainteresowań i specjalności: - najczęściej rozwijane zainteresowania i 
specjalności to: żeglarstwo, wspinaczka,  strzelectwo, łucznictwo, ratownictwo, 
działalność proobronna, działalność artystyczna. W 2012 roku zorganizowano 
m.in.: regaty żeglarskie w tym o Błękitna Wstęgę Komendanta Chorągwi – hufiec 
Wrocław - HOW „Rancho”, HOW „Stanica”, obozy żeglarskie połączone z 
kursami żeglarskimi zorganizowane przez hufiec Bolesławiec, Wrocław, Głogów, 
Świdnica, obóz  windsurfingowy, konny, rowerowy zorganizowany przez hufiec 
Świdnica. Prowadzono warsztaty i kursy z pierwszej pomocy.
- organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury 
fizycznej i sportu: Zorganizowano: Wyprawę Polarną Zuchów w Sosnówce ( ok. 
300 uczestników ),Wiosenny i Jesienny  Biwak Integracyjny, Turniej Św. 
Jerzego, Złaz Seniorów i Starszyzny Dolnego Śląska we Wrocławiu, Harcerski 
Ogólnopolski Górski Rajd „Granica” do ok. 500 uczestników ). W obozów i koloni 
zorganizowano olimpiady sportowe, mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej, 
konkurencje sprawnościowe, itp.
- upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw 
patriotycznych. Drużyny i Hufce realizowały to zadanie przez realizację zadań 
przybliżających tradycje i historię Polski, dzieje Szarych Szeregów. Zuchy i  
harcerze uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych: Rocznice Zsyłek 
Polaków na Sybir, Mordu Katyńskiego, Rocznica  Konstytucji 3 Maja, rocznica 
zakończenia II Wojny Światowej, Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości, 
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, II Wojny Światowej. Realizowano 
je także poprzez organizację kominków, spotkań z udziałem kombatantów, 
Sybiraków, Kresowiaków. Zorganizowano VI Złaz Seniorów Chorągwi 
Dolnośląskiej, Chorągwiany Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej w 
Jeleniej Górze  i XI Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Skautowych. 
- działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.  

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Druk: MPiPS 4



Podczas trwania Rajdu „Granica” realizowano zadania związana z promocją 
wojska i obronności ( w ramach współpracy z MON ). Kontynuowano współpracę 
z Dolnośląskim KO w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przez 
uprawnionych harcerzy konkursów p/pomocy dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów na poziomie rejonowym oraz wojewódzkim  Stale prowadzona jest 
współpraca z DWL oraz z Łużyckim i Sudeckim Oddziałem SG i KWP.  
Harcerska Grupa Ratownicza „Starówka” uczestniczyła w ćwiczeniach 
organizowanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego. Brała także 
udział w ćwiczeniach grup specjalnych Policji, WP.
- organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, 
wychowania duchowego W 2012 roku zorganizowano: Turniej Św. Jerzego 
odbył w Szczytnej, Chorągwiany Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej – 
Jelenia Góra, Betlejemskie Światło Pokoju. Kapelan chorągwi i kapelani hufców 
uczestniczyli w rekolekcjach i odprawach kapelanów.
-inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i 
przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży. Programy profilaktyczne 
realizowane były podczas kolonii dla dzieci z rodzin ubogich oraz na placówkach 
dofinansowanych przez samorządy terytorialne w ramach profilaktyki 
antyalkoholowej. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów i terapeutów. W 
Hufcu Kłodzko i Jelenia Góra prowadzone były świetlice terapeutyczne dla dzieci 
z rodzin patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniem. 
- podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
\prowadzenie działalności charytatywnej. Organizowano sztaby harcerskie  
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – kwestowanie, organizacja imprez 
towarzyszących, koncertów.
- prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych, a także resocjalizacji 
dzieci nieprzystosowanych. Działalnie działalność rehabilitacyjna, rewalidacyjna i 
integracyjna realizowano w Chorągwi Dolnośląskiej w drużynach Nieprzetartego 
Szlaku skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną o różnym stopniu i 
różnych rodzajach niepełnosprawności. Członkowie drużyn spotykali się 
systematycznie na zbiórkach i realizowali program opracowany przed 
drużynowych specjalistów. Podczas Rajdu „Granica” zorganizowano trasę dla 
drużyn NS. 
- promowanie zdrowego trybu życia. Promowano aktywne formy wypoczynku, 
realizowano zadania programu „Ścieżkami zdrowia”. Organizowano: rajdy, 
biwaki, zloty, wycieczki Podczas tym form promowano zdrowy i higieniczny trybu 
 życia, organizowano konkursy tematyczne.  Organizowano przedsięwzięcia o 
charakterze sportowym. 
- w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2012 hufce zorganizowały następujące 
formy wypoczynku: 3 zimowiska wyjazdowe dla zuchów (hufce: Świdnica, 
Wałbrzych i Wrocław), 7 zimowisk wyjazdowych dla harcerzy (hufce: 
Dzierżoniów, Oława, Świdnica, Wałbrzych i Wrocław), 2 kursy  instruktorskie 
(hufce: Łagiewniki, Świdnica), 3 zimowiska w miejscu zamieszkania dla zuchów i 
dzieci młodszych (hufce: Karkonoski, Oleśnica i Złotoryja), 1 zimowisko  w 
miejscu zamieszkania dla harcerzy (hufiec Karkonoski), 11 biwaków (hufce: 
Bolesławiec, Oława, Polkowice, Powiatu Trzebnickiego), 70 jednodniowych 
imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych (hufce: Bierutów, Bystrzyca 
Kłodzka, Dzierżoniów, Jawor, Kąty Wrocławskie, Legnica, Lubań Śląski, 
Łagiewniki, Milicz, Polkowice, Syców, Środa Śląska, Świdnica, Wałbrzych, 
Powiatu Trzebnickiego i Żórawina). W HAZ – 2012  wzięło udział łącznie – 2.417
 uczestników  oraz 311 osób kadry.
- w ramach  Harcerskiej Akcji Letniej -2012 zorganizowano łącznie 96 placówek 
wyjazdowych. Na placówkach tych przebywało: 260 zuchów, 3247 harcerzy, 
harcerzy starszych i wędrowników, 2741 dzieci  i młodzieży  niezrzeszonej. 
Pośród wszystkich uczestników HAL byli  członkowie drużyn NS – łącznie 13 
oraz 126 młodzież z zagranicy (w tym: skauci – 87, harcerzy 10 i  polonijna 
młodzież niezrzeszona –37 osoby). W ramach Nieobozowej Akcja Letnia 2012 
zorganizowano 4 półkolonie oraz 36 imprez jednodniowych. We wszystkich 
formach  NAL uczestniczyło: 432 zuchów i harcerzy , 254 dzieci niezrzeszonych 
Kadra NAL to 93 osoby

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

6148

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
- prowadzenie całorocznej pracy wychowawczej metodą 
harcerską zgodnie z celami statutowymi
-organizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności
-organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury fizycznej i sportu
-upowszechnienie tradycji i dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw patriotycznych
-działalność na rzecz obrony narodowej 
-inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych 
antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i 
młodzieży
-podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym 
poprzez prowadzenie  działalności charytatywnej
-prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, 
a także resocjalizacja dzieci nieprzystosowanych
-kształcenie kadry instruktorskiej – wolontariuszy
- promowanie zdrowego trybu życia
-promowanie idei wolontariatu
-organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania
-prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym na rzecz 
integracji europejskiej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
- prowadzenie całorocznej pracy wychowawczej metodą 
harcerską zgodnie z celami statutowymi
-organizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności
-organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w 
zakresie kultury fizycznej i sportu
-upowszechnienie tradycji i dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie postaw patriotycznych
-działalność na rzecz obrony narodowej 
-inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych 
antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i 
młodzieży
-podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym 
poprzez prowadzenie  działalności charytatywnej
-prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, 
a także resocjalizacja dzieci nieprzystosowanych
-kształcenie kadry instruktorskiej – wolontariuszy
- promowanie zdrowego trybu życia
-promowanie idei wolontariatu
-organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach 
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania
-prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym na rzecz 
integracji europejskiej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 9,205,184.14 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 788,487.04 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,770,145.72 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 369,685.46 zł

4. Przychody z działalności finansowej 13,424.97 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 92,535.04 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 570,374.91 zł

25,082.96 zł

0.00 zł

112,104.59 zł

433,187.36 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,139,775.27 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

Druk: MPiPS 8
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105,959.35 zł

29,149.61 zł

49,125.97 zł

1,321,973.61 zł

0.00 zł

633,566.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 445,641.99 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -864,749.52 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 355,661.61 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 92,535.04 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Materiały programowe 12,373.37 zł

2 Wyposażenie 12,253.18 zł

3 Usługi transportowe i pozostałe koszty (ubezpieczenie) 32,947.13 zł

4 Zakwaterowanie i wyżywienie 34,961.10 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9,138,843.02 zł 91,189.02 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

797,143.73 zł 91,189.02 zł

7,634,895.24 zł 0.00 zł

14,023.85 zł

578,966.45 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

113,813.75 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Hufiec ZHP Świdnica 30,948.70 zł

2 Hufiec ZHP Wrocław 14,420.90 zł

3 ZHP Chorągiew Dolnośląska 16,518.20 zł

4 Hufiec ZHP Lubin 8,198.70 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

32.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

23.0 etatów

355.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

6,148.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

1,500.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

1,300.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 200.00 osób

1,600.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

1,300.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 300.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,329,322.70 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

706,571.44 zł

654,582.76 zł

nagrody

premie

2,454.00 zł

21,400.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 28,134.68 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 622,751.26 zł

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

622,751.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 408,698.66 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 214,052.60 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

3,725.42 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,460.88 zł

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

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

2,231.06 zł

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

5,660.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży wyjazdowe lato 2012 43,000.00 zł

2 VI Festiwal Piosenki Harcerskiej 500.00 zł

3 Mikołaj wszystkich dzieci 2,400.00 zł

4 Dziś jutro pojutrze 3,000.00 zł

5 Sportowe wakacje 2012 z lilijką harcerską 14,000.00 zł

6 I Ty mozesz zostac sportowcem 4,000.00 zł

7 Sportowe wakacje z lilijka harcerską 5,000.00 zł
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8 Dziś jutro pojutrze 2,900.00 zł

9 I Ty możesz zostać sportowcem 2,400.00 zł

10 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,500.00 zł

11 Wesoła drużyna 700.00 zł

12 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Śiwerzawa 800.00 zł

13 Wtpoczynek edukacyjno-wychowawczy dla dzieci z rodzin żyjących w niedostatku 21,400.00 zł

14 Letni wypoczynek dzieci i młodziezy polączony z profilaktyką uzależnień Stanica 
NAL

17,850.00 zł

15 VII Olimpiada osób niepelnosprawnych 2,000.00 zł

16 Harcerze dzieciom - Dzień Dziecka, Dzień Matki 1,500.00 zł

17 Stanica NAL 3,000.00 zł

18 Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień zima w 
mieście

4,700.00 zł

19 Organizacja obozu dla dzieci i młodzieży 15,000.00 zł

20 Organizacja szkoleń o tematyce bezpieczeństwa publicznego 30,000.00 zł

21 II Ogolnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i turystycznej Bumerang 2,000.00 zł

22 Międzynarodowy Przegląd Piosenki 2,000.00 zł

23 Moj sasiad w mojej małej ojczyźnie 4,000.00 zł

24 Walbrzyska Wyższa Szkola Wolontariatu 5,100.00 zł

25 Moj sasiad w malej ojczyźnie 2,000.00 zł

26 Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i mlodzieży 208,598.00 zł

27 Mój region mój dom 3,500.00 zł

28 Organizacja imprez kulturalnych 2,200.00 zł

29 Wyjazdowa forma wypoczynku 9,900.00 zł

30 Wyjazdowa forma wypoczynku 39,000.00 zł

31 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 64,000.00 zł

32 Przegląd Tworczości Zuchów i Harcerzy 10,002.00 zł

33 Prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży 45,600.00 zł

34 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 3,000.00 zł

35 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 14,900.00 zł

36 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 1,000.00 zł

37 Prowadzenie dzialalności edukacyjnej 6,000.00 zł

38 Zorganizowanie wypoczynku podczas ferii zimowych 2,400.00 zł

39 Profilaktyka zdrowotna dzieci i mlodziezy 61,781.20 zł

40 Organizacja wypoczynku letniego 50,000.00 zł

41 XX Harcerski Ogólnopolski Górski Rajd Granica 20,000.00 zł

42 Organizacja regionalnych imprez dla osób niepelnosprawnych 30,000.00 zł

43 Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 49,700.00 zł

44 Dzialania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu 8,000.00 zł

45 Wypoczynek letni dzieci i mlodzieży 3,200.00 zł

46 Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej 20,000.00 zł

47 Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 30,000.00 zł

48 Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i harcerskiej 1,500.00 zł

49 Promowanie zdrowego stylu życia 6,500.00 zł

50 W zdrowym ciele zdrowy duch 3,000.00 zł
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51 Promowanie zdrowego stylu życia 3,000.00 zł

52 Sudecki Tramp 3,000.00 zł

53 Rajd turystyczny na szlaku 500.00 zł

54 Harcerska Świetlica Środowiskowa 16,000.00 zł

55 Obóz harcerski 7,000.00 zł

56 Szansa dla skautów 500.00 zł

57 Biwak rycerski 800.00 zł

58 Azymut 600.00 zł

59 Troska o zdrowie naszych dzieci 600.00 zł

60 Powiatowa szkola liderów mlodzieżowych 1,200.00 zł

61 Organizacja wypoczynku letniego 42,000.00 zł

62 Utzrymanie i wykorzystanie boiska miejskiego 1,500.00 zł

63 Morskie tajemnice 30,000.00 zł

64 Organizacja harcerskiego wypoczynku 74,100.00 zł

65 Turniej sportowy 3,000.00 zł

66 Harcerskie manewry zastępów 3,000.00 zł

67 Wypoczynek dzieci i mlodzieży HAL 9,600.00 zł

68 Raj śladami Druhny Oleńki 3,500.00 zł

69 Organizacja wypoczynku letniego 30,000.00 zł

70 Organizacja wypoczynku letniego 20,000.00 zł

71 Wypoczynek letni dla dzieci i mlodziezy 30,000.00 zł

72 Organizacja wypoczynku letniego 7,000.00 zł

73 Wypoczynek dzieci i mlodziezy 8,000.00 zł

74 Pierwsza pomoc przed medyczna 3,000.00 zł

75 XI Pieszy rajd doliny Baryczy 1,000.00 zł

76 Harcerski konkurs o dolinie Baryczy 1,010.00 zł

77 Zawody strzeleckie 1,000.00 zł

78 Zimowisko Gory Sowie 3,000.00 zł

79 Wspieranie kultury fizycznej 2,000.00 zł

80 Wspieranie kultury fizycznej 5,000.00 zł

81 Oboz wypoczynkowy pod namiotami 30,000.00 zł

82 Organizacja obozu harcerskiego 3,590.00 zł

83 Spotkania pokoleń 2,000.00 zł

84 Konkurs historyczny 3,000.00 zł

85 Z historią w przyszlość 1,000.00 zł

86 Strzelectwo sportowe 1,000.00 zł

87 Rajd pieszy granica 2,000.00 zł

88 Żeglarstwo 2,000.00 zł

89 Zachowanie pamięci o weteranach II wojny Światowej 2,500.00 zł

90 Harcerze mowią nie nikotynie, alkoholowi i narkotykom 4,000.00 zł

91 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 5,000.00 zł

92 Przygotowanie 21 finału WOŚP 5,000.00 zł

93 Bielawa w Lginiu 4,440.00 zł

94 Święto flagi i konstytucji 1,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

95 Lato pod namiotami 1,000.00 zł

96 Święto flagi i konstytucji 2,000.00 zł

97 V powiatowy konkurs poznaj harcerstwo - poznaj skauting 1,200.00 zł

98 Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu 1,000.00 zł

99 Intercamp 800.00 zł

100 Samarytanka 900.00 zł

101 VI Powiatowa Impreza na orientacje 1,000.00 zł

102 Cztery pory roku 2,500.00 zł

103 Sportowe święto flagi 4,000.00 zł

104 Harcerska izba pamięci 5,000.00 zł

105 Organizacja pobytu drużyn harcerskich 4,000.00 zł

106 Przygotowanie XX finału WOŚP 5,000.00 zł

107 Prowadzenie dzierżoniowskiego centrum wolontariatu 9,500.00 zł

108 Organizacja wypoczynku 1,100.00 zł

109 Organizacja wypoczynku 1,200.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bezpieczna i przyjazna szkoła - Z pasją na ty 22,560.00 zł

2 Żyjmy z psją. Projekty wspierające rozwijanie aktywności wlasnych dzieci, 
wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptacja

31,227.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży  z rodzin zamieszkalych na 
terenach wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi 
szansami w okresie wakacji 2012

190,000.00 zł

2 Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zamieszkalych na terenach 
wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w 
okresie wakacji 2012

124,080.00 zł

3 Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zamieszkalych na terenach 
wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w 
okresie wakacji 2012

380,000.00 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Marian Łata - Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 08.07.2013r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola projektu - Twoje miejsce w Sudetach Urząd Marszalkowski Wojewodztwa 
Dolnośląskiego

2012-12-21

2 Prawidłowość wykorzystania środków 
przyznanaychw  ramach PO FIO

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

2012-07-27
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