
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
61-809 POZNAŃ
ŚW.MARCIN 80/82 
0000266321

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2017-01-01 - 2017-12-31

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności 
gospodarczej.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z 
dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 
przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały ZHP 
Chorągwi Wielkopolskiej nr 2/III/2017 z 20 marca 2017 r 
1. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. system ochrony danych i ich zbiór,
4. własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości 
nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości:
1. wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, skorygowanych oo 
dotychczasowe umorzenie,
2. środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, skorygowanych o dotychczasowe umorzenie,
3. środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,
4. inwestycje długoterminowe w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące, inwestycje w 
nieruchomości wg wartości godziwej,
5. zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu,
6. należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
7. inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
8. fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Druk: MPiPS



BILANS
sporządzony na dzień: 2017-12-31

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - 
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
61-809 POZNAŃ
ŚW.MARCIN 80/82 
0000266321

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 1,852,071.75 1,809,777.80

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 1,852,071.75 1,809,777.80

1 Środki trwałe 1,677,011.64 1,634,717.69

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 187,257.30 187,257.30

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,108,597.42 1,027,176.99

c) urządzenia techniczne i maszyny 82,743.24 61,470.44

d) środki transportu 155,593.47 160,661.87

e) inne środki trwałe 142,820.21 198,151.09

2 Środki trwałe w budowie 175,060.11 175,060.11

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

Druk: MPiPS



- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 2,572,796.77 2,918,287.87

I Zapasy 2,232.75 2,232.75

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 2,232.75 2,232.75

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 107,601.66 184,961.63

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 107,601.66 184,961.63

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 39,330.89 98,682.07

- do 12 miesięcy 35,876.39 96,370.47

- powyżej 12 miesięcy 3,454.50 2,311.60

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 25,158.02 53,931.29

d) dochodzone na drodze sądowej 43,112.75 32,348.27

III Inwestycje krótkoterminowe 2,462,962.36 2,731,093.49

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2,404,662.81 2,530,278.07

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,404,662.81 2,530,278.07

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2,404,662.81 2,530,278.07
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 58,299.55 200,815.42

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 4,424,868.52 4,728,065.67

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 3,025,071.74 3,144,761.20

I Kapitał (fundusz) podstawowy 2,570,183.66 2,874,312.36

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

150,759.38 150,759.38

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 304,128.70 0.00

VII Zysk (strata) netto 0.00 119,689.46

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,399,796.78 1,583,304.47

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 117,706.42 137,994.11

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00
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Sporządzono dnia: 

Monika Szafraniec

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Kujaczyński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 117,706.42 137,994.11

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 40,273.65 42,354.27

- do 12 miesięcy 40,273.65 38,792.64

- powyżej 12 miesięcy 0.00 3,561.63

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

26,477.46 41,344.53

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 50,955.31 54,295.31

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 1,282,090.36 1,445,310.36

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1,282,090.36 1,445,310.36

- długoterminowe 504,952.30 468,264.68

- krótkoterminowe 777,138.06 977,045.68

PASYWA razem 4,424,868.52 4,728,065.67
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - 
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
61-809 POZNAŃ
ŚW.MARCIN 80/82 
0000266321

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 
od jednostek powiązanych

1,563,043.11 1,565,602.61

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1,563,043.11 1,565,602.61

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym 
jednostkom powiązanym

1,087,354.46 882,004.91

I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 1,087,354.46 882,004.91

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 475,688.65 683,597.70

D. Koszty sprzedaży 0.00 0.00

E. Koszty ogólnego zarządu 251,895.21 172,366.00

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 223,793.44 511,231.70

G. Pozostałe przychody operacyjne 9,747,259.88 10,001,229.20

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16,400.00 325.20

II. Dotacje 1,455,124.10 1,546,520.99

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 8,275,735.78 8,454,383.01

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 914,224.65 833,497.40

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,484,793.92 6,712,617.57

3. Inne przychody operacyjne 876,717.21 908,268.04

H. Pozostałe koszty operacyjne 9,676,312.82 10,399,592.25

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 9,676,312.82 10,399,592.25

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,119,233.00 1,119,449.69

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,944,024.58 8,658,573.44

3. Inne koszty operacyjne 613,055.24 621,569.12

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 294,740.50 112,868.65

J. Przychody finansowe 10,225.98 7,324.48

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 10,225.98 7,324.48

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2017-12-31
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 

Monika Szafraniec

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Kujaczyński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

K. Koszty finansowe 837.78 503.67

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 837.78 503.67

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) 304,128.70 119,689.46

M. Podatek dochodowy 0.00 0.00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (L - M - N) 304,128.70 119,689.46
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. środki trwałe 
grupa 1 i 2 – budynki i budowle
bilans otwarcia wartość brutto 1.989.499,15 w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie z powodu likwidacji o kwotę 
50.017,90.stan końcowy brutto 1.939.481,25
wartość umorzenie na koniec roku wyniosło 912.304,26
grupa 3,4,5 – urządzenia techniczne i maszyny 
wartość początkowa brutto 591.989,06  nastąpiło zwiększenie z tyt. nabycia o kwotę 9.104,72; 
przemieszczenie wewnętrzne na kwotę  5.196,75 ; 
stan na koniec roku brutto 601.093,78
wartość umorzenia na koniec roku 539.623,34
grupa 7 – środki transportu  
wartość początkowa brutto 1.697.211,65 zwiększenie z tyt. nabycia o kwotę 64.596,31; 
przemieszczenie wewnętrzne na kwotę 22.044,00; zmniejszenie z powodu likwidacji 
o kwotę 35.300,00; stan na koniec rok 1.704.463,96; 
wartość umorzenia na koniec roku 1.543.802,09
Grupa 6 i 8 – pozostałe środki trwałe 
wartość początkowa brutto 1.383.734,98; zwiększenie z tyt. nabycia o kwotę 132.503,11; przemieszczenie 
wewnętrzne na kwotę 21.149,01; zmniejszenie nie wystąpiło; stan na koniec roku 1.516.238,09; 
wartość umorzenia na koniec roku 1.318.973,00.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. wartość gruntów ( gruntów tym wieczystego użytkowania )
W ciągu roku 2017 wartość gruntów  własnych nie uległa zmianie na koniec roku wynosi 187.257,30; prawo 
wieczystego użytkowania nie uległo zmianie i wynosi 216.375,25; wartość umorzenia na koniec roku 
215.489,25.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku 18.293,35 brak naliczeń stan na koniec roku 18.293,35.
8. Nie dotyczy.
9. Stan na początek roku funduszu statutowego wynosił 2.570.183,66; zwiększenie o kwotę 304.128,70; stan 
na koniec roku 2.874.312,36.
Stan funduszu z aktualizacji wyceny 150.759,38; brak ruchów; stan na koniec roku 150.759,38.
10. W przypadku wystąpienia zysku zostaje zwiększony fundusz statutowy;
W przypadku wystąpienia straty zostaje ona pokryta z funduszu statutowego.
11. Rezerwy nie były utworzone.
12. Nie dotyczy.
13. Nie dotyczy.
14. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów – kwota 1.445.310,36
a. darowizna środków trwałych rozliczonych w czasie – kwota 257.166,71
b. dotacje na sfinansowanie środków trwałych rozliczonych w czasie kwota  211.306,37
c. otrzymanie środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości 158.857,01
d. nie wpłacone składki 240,00
e. wpłaty z 1% do rozliczenia w roku 2018 kwota 791.706,9 
f.  zbiórka publiczna do rozliczenia w 2018 roku – kwota 26.033,31.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów – kwota 200.815,42
a koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych za przyszłe okresy sprawozdawcze – 
kwota 59.909,42
b. zlot Gdańsk 2018 - kwota 130.590,00
c. koszty poniesione z tyt. zimowisk 2018- kwota 10.316,00
15. Zobowiązania wykazane w bilansie kwota 137.994,11. Posiadają umowę do spłaty
w okresie do 1 roku na kwotę 134.432,48, powyżej 1 roku na kwotę 3.561,63.
Należności wykazane w bilansie na kwotę 184.961,63. Posiadają umowę do spłaty
w okresie do 1 roku na kwotę 150.301,76, powyżej 1 roku na kwotę 34.659,87.
16. Nie dotyczy.
17. Nie dotyczy.

II

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

1. Transport pasażerski (usługi autokarowe ) oraz wynajem majątku ( wynajem lokali i sprzętu ) 
2. Informacja o kosztach rodzajowych - kwota 10.832.394,04
    a. amortyzacja 192.458,96
    b. zużycie materiałów  3.463.078,04
    c. zużycie energii  225.429,46
    d. usługi obce 2.871.820,25
    e. podatki i opłaty 42.384,34
    f.  wynagrodzenia 1.324.678,50
    g. ubezpieczenia i inne świadczenia 132.948,49
    h. pozostałe koszty 2.579.596,00
3.  W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych. 
4.  Wykazana w bilansie kwota zapasów 2.232,75 stanowi wartość monet kolekcjonerskich 
     W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych zapasów.
     wydanych z okazji 100 lecia harcerstwa. Wartość nie była aktualizowana.
5. Nie dotyczy 
6. Nie dotyczy 
7. Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie 175.060,11.
8. Nie dotyczy.
9. Koszty ochrony środowiska w roku 2017 kwota 1.134,00.
10. Nie dotyczy.
Bilans i rachunek zysków i strat wyrażony w złotówkach.

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

1.Nie dotyczy.
2.Nie dotyczy.
3 i 4. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Łączne zatrudnienie na dzień 31.12.2016. wynosiło 12 osób co stanowi 12,25 etatu, w tym:
- członkowie Komendy Chorągwi  - 2 osoby – 2,5 etaty
- pracownicy Chorągwi – 6 osób – 5,8 etatu
- komendanci hufców – 1 osoba – 1 etat
- pracownicy komend hufców – 2 osoby – 1,75 etatu
- pracownicy baz i ośrodków hufcowych – 1 osoba – 1 etat
Wynagrodzenia łącznie brutto kwota 505.956,19 w tym:
- członkowie Komendy Chorągwi  - 139.200,00
- pracownicy Chorągwi  - 235.956,19
- komendanci hufców – 47.250,00
- pracownicy komend hufców – 51.750,00
- pracownicy baz i ośrodków hufcowych – 31.800,00
5. Nie dotyczy.
6. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania:
    a. koszty obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego 7.380,00;
    b. inne usługi 0,00;
    c. usługi doradztwa podatkowego 0,00;
    d. pozostałe usługi 0,00.

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

nie dotyczy

Druk: MPiPS


