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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica ŚW.MARCIN Nr domu 80/82 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-809 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-852-48-74

Nr faksu 61-852-92-32 E-mail biuro@zhp.wlkp.pl Strona www zhp.wlkp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30042902400000 6. Numer KRS 0000266321

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 Kujaczyński Komendant Chorągwi TAK

Wieńczysław Celer z-ca Komendanta 
Chorągwi, Skarbnik 
Chorągwi

TAK

Karolina Wachowiak z-czyni Komendanta 
Chorągwi

TAK

Janusz Wolski z-ca Komendanta 
Chorągwi

TAK

Anita Walachowska członkini Komendy 
Chorągwi

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, 
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od 
wszelkich nałogów,
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4. stwarzanie warunków do rozwiązywania 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

Stefan Jerynkicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Zygmunt Reszel z-ca Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi

TAK

Jacek Drzewiecki z-ca Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi

TAK

Józef Dębski członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Marzanna Rzepka członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Michał Maciaszek członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Agnieszka Gierłowska członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Andrzej Przybyła członek Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Grażyna Orpińska członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK

Aleksandra Tomkowiak członkini Komisji 
Rewizyjnej Chorągwi

TAK
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ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą 
na metodzie harcerskiej.
Metoda harcerska to sposób działania odznaczający się:
- pozytywnością,
- indywidualnością,
- wzajemnością oddziaływań,
- dobrowolnością i świadomością celów,
- pośredniością,
- naturalnością,
będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, 
harcerzy i instruktorów przez:
- Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie,
- uczenie w działaniu,
- uczestnictwo w małych grupach,
- stale doskonalony i stymulujący program.
ZHP realizuje cele przez harcerski system wychowawczy rozumiany jako 
jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, w którym 
istotną rolę odgrywa osobisty przykład instruktora.
Zasady harcerskiego wychowania to: służba, braterstwo, praca nad sobą.
Program działania powstaje samorządnie w drużynie oraz w innych 
podstawowych jednostkach organizacyjnych ZHP.
Wartości wychowawcze ZHP zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha, 
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, oraz Zobowiązaniu Instruktorskim

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność programowo-metodyczna prowadzona była na poziomie Chorągwi przez Zespół 
Programowy oraz pięć referatów:
- Referat Zuchowy
- Referat Harcerski,
- Referat Starszoharcerski
- Referat Wędrowniczy,
- Referat Nieprzetartego Szlaku
W zakresie harcerskich specjalności działalność wspierał powstały w tym roku Referat Specjalności.
Wychowanie religijne i duchowe prowadzone było przez:
- Kapelana Chorągwi,
- Zespół Wychowania Duchowego.
Zadania współpracy zagranicznej i jej koordynację prowadził Wielkopolski Ośrodek Europejskiej 
Współpracy Młodzieży i Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. współpracy zagranicznej.
Pracę z seniorami zrzeszonymi w Kręgach Starszyzny Harcerskiej i Seniorów koordynowała 
Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.
Aktywną działalność prowadził na terenie Chorągwi Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny 
"Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" i jego przedstawicielstwo na Chorągiew Wielkopolską ZHP, a także 
Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Skulska".
Największe znaczenie w działalności programowej Chorągwi mają inicjatywy środowisk z jednostek 
terenowych. Zakres działalności podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich bezpośrednich 
zwierzchników jest dopasowany do potrzeb dzieci i młodzieży przynależących do tych jednostek.
Na program Chorągwi składały się:
- własne inicjatywy programowe jednostek harcerskich (gromad zuchowych, drużyn harcerskich, 
szczepów i hufców),
- realizacja chorągwianych propozycji programowych,
- realizacja centralnych propozycji programowych.
Przy opracowaniu programu brane były pod uwagę następujące kierunki programowe:
- wychowanie patriotyczne,
- wychowanie duchowe,
- wychowanie kulturalne,
- wychowanie gospodarcze,
- wychowanie ekologiczne,
- tworzenie warunków do właściwego wypoczynku i rozwoju tężyzny fizycznej,
- wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności,
- zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
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Oprócz podstawowej formy pracy harcerskiej, jaką są zbiórki śródroczne, organizowane były 
różnorodne działania: rajdy i zloty hufców, biwaki drużyn, festyny lokalne, turnieje sportowe, apele 
okolicznościowe. Bieżąca działalność jednostek harcerskich wpisuje się w realizację zadania publicznego 
"Wsparcie rodziny i piecza zastępcza".

W roku 2017 na poziomie Chorągwi realizowane były następujące zadania:

realizacja zadań programowych:
Imprezy programowe w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP to przede wszystkim działalność hufców i 
środowisk harcerskich. Na szczeblu Chorągwi zorganizowano:
- VII Wielkopolski wZlot Wędrowniczy,
- Apel Pamięci w rocznicę śmierci hm. Floriana Marciniaka na Forcie VII,
- Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na Orientację „Nietoperz”,
- Harcerska Służba „Lednica” podczas spotkań młodych na Lednicy,
- Betlejemskie Światło Pokoju,
- I Zawody Żeglarskie w Trzciance,
- gra miejska w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

szkolenie i podnoszenie kwalifikacji instruktorów: (realizowane było przede wszystkim przez Szkołę 
Instruktorską Chorągwi „Szkoła Wodzów” oraz referaty programowo-metodyczne, skarbnika Chorągwi, 
Pełnomocnika ds. HAL. I ponadto drużynowych pozyskiwały i szkoliły (kurs przewodnikowski) hufcowe i 
międzyhufcowe Zespoły Kadry Kształcącej)
- 3 kursy podharcmistrzowskie dla 43 osób
- kurs z zakresu organizacji i zasad prowadzenia obozu harcerskiego odpowiadającym wymaganiom 
stawianym kierownikom wypoczynku dla 26 osób,
- kurs kadry kształcącej dla 11 osób,
- warsztaty dla namiestników dla 13 osób
- warsztaty dla drużynowych zuchowych dla 69 osób,
- kurs drużynowych harcerskich "Be Prepared" dla 20 osób,
- warsztaty "Granatowy Szał" dla drużynowych, przybocznych i namiestników pracujących metodyką 
harcerską dla 38 osób,
- warsztaty z gier i zabaw harcerskich dla 30 osób,
- kurs drużynowych starszoharcerskich "Bądź w swoim żywiole" dla 13 osób,
- warsztaty liderów starszoharcerskich "Hike Smart" dla 11 osób,
- kurs drużynowych wędrowniczych dla 21 osób,
- 4 kursy pierwszej pomocy dla 83 osób,
- szkolenie doskonalące dla komendantów obozów dla 19 osób
- szkolenie księgowych/skarbników z zakresu nowego systemu finansowo-księgowego ERP Optima dla 
43 osób,
- warsztaty doskonalące dla księgowych hufców dla 27 osób,
- kurs przewodnikowski dla 72 osób,
- szkolenie "Lider+" dla 11 osób,
- warsztaty dla komendantów szczepów dla 11 osób,
- warsztaty dla namiestników dla 13 osób,
- warsztaty dla opiekunów prób dla 22 osób.

kształtowanie rozwoju instruktorów (realizowane było przez Komisję Stopni Instruktorskich):
W ramach motywacji do realizacji prób instruktorskich KSI zainicjowała kurs podharcmistrzowski 35+
Podczas zjazdów sprawozdawczych motywowanie instruktorów do zdobywania kolejnych stopni.
Analiza prac KSI na podstawie rozkazów komendantów hufców i komendanta chorągwi w roku 2017: 
stopień harcmistrzyni/harcmistrz 
- otwarto 15 prób, 
- zamknięto pozytywnie 8 prób, 
- zamknięto negatywnie 5 prób, 
- w trakcie realizacji 61 prób, w tym 25 z przekroczonym terminem realizacji; 
stopień podharcmistrzyni/podharcmistrz 
- otwarto 34 prób, 
- zamknięto pozytywnie 27 prób, 
- zamknięto negatywnie 17 prób; 
- próby w trakcie realizacji 134 próby
stopień przewodniczka/przewodnik 
- otwarto 169 prób, 
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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)

11835Osoby fizyczne

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

- zamknięto pozytywnie 89 prób, 
- zamknięto negatywnie 18 prób. 
- próby w trakcie realizacji 162 próby

wypoczynek dzieci i młodzieży
Harcerska Akcja Letnia, w tym akcja nieobozowa (wypoczynek w miejscu zamieszkania) stanowi 
integralną część działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Hal i 
HAZ organizowane są w formie obozów stałych i wędrownych, kolonii zuchowych, zimowisk – w kraju i 
poza granicami, biwaków, stanic, pracy zastępów harcerskich i gromad zuchowych NAL i NAZ oraz 
imprez zimowych i letnich w miejscu zamieszkania.
W 2017 roku zorganizowanych zostało 101 różnorodnych form wypoczynku dla 7086 uczestników, w 
tym: 553 uczestników, których rekrutację przeprowadzono we współpracy z ośrodkami pomocy 
rodzinie i pedagogami szkolnymi,76 uczestników z zagranicy, 25 uczestników wyjechało na obozy 
zagraniczne. Na wielu obozach oprócz zajęć wypoczynkowo-rekreacyjnych i wychowawczych 
realizowane były programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Organizacją i przebiegiem wypoczynku 
zajmowało się 1006 instruktorów.

promocja i informacja
Zadanie to było realizowane zarówno przez członków Komendy Chorągwi i Komendy Hufców (w tym 
celu powołane były Zespoły Promocji), jak również przez Drużynę Reprezentacyjną Chorągwi.
Chorągiew reprezentowana była na następujących uroczystościach: 
- rocznica śmierci hm. Floriana Marciniaka 
- zakończenia walk w Poznaniu 
- rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
- Święta Konstytucji 3 Maja 
- rocznicy zakończenie II wojny światowej 
- rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 
- rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego 
- rocznicy wybuch II wojny światowej 
- rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę 
- rocznica powstania węgierskiego 
- rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego – 
- Narodowego Święta Niepodległości 
- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Działalność w zakresie promocji i informacji na poziomie Chorągwi prowadzona była przez Zespół 
Promocji  w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www.zhp.wlkp.pl oraz na portalu 
społecznościowym Facebook

praca seniorów

Seniorzy zaprezentowali swoje działania na zorganizowanym na targach „Viva Seniorzy!” stoisku. 
Zorganizowali dla wszystkich uczestników targów kominek z pląsami i piosenkami. Propagowali 
aktywne spędzanie czasu, należeli do najaktywniejszych uczestników targów.
W XXXIII Rajdzie Rodło uczestniczyła ok. 50-osobowa reprezentacja chorągwi.
Udział w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Seniorów ZHP na Jasną Górę
W XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Lublinie wzięło udział 68 przedstawicieli starszyzny 
harcerskiej i seniorów z chorągwi.
Ponadto systematycznie przez różne środowiska organizowane były spotkania seniorów, na które 
zapraszano członków kręgów seniorów działających w Chorągwi Wielkopolskiej.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

prowadzenie wśród 
członków organizacji 
całorocznej działalności 
wychowawczej, 
edukacyjnej i 
oświatowej wśród 
dzieci i młodzieży 
posługując się 
harcerską metodą 
wychowawczą. Metodę 
harcerską cechuje: 
pozytywność - gdyż 
harcerskie wychowanie 
polega na budowaniu 
dobra, rozbudzaniu w 
człowieku jego 
zdolności, odkrywaniu 
zalet, pozwala łatwiej 
akceptować świat, 
innych ludzi, siebie 
samego, pokazuje, że 
nie należny poddawać 
się złu i 
beznadziejności; 
Indywidualność - 
ponieważ harcerskie 
wychowanie jest 
ukierunkowane na 
jednostkę, na jej rozwój 
osobisty, dostosowując 
przed każdym 
członkiem ruchu 
oczekiwania do jego 
możliwości i 
umiejętności, budując 
jego indywidualne 
cechy; Wzajemność 
oddziaływań - czyli 
partnerstwo członków 
ruchu, gdzie wszyscy są 
zarówno 
wychowawcami jak i 
wychowankami, 
instruktor pełni rolę 
"starszego brata" 
będącego dla harcerza 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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wzorem do 
naśladowania, a jego 
autorytet opiera się 
przede wszystkim na 
postawie zgodnej z 
Prawem Harcerskim; 
Dobrowolność i 
świadomość celów - 
gdyż każdy człowiek 
organizacji 
samodzielnie wyraża 
chęć kierowania się w 
życiu harcerskim 
zasadami i 
przynależności do 
naszej organizacji, w 
harcerstwie 
skuteczność 
wychowania zależy od 
chęci poddania się 
temu działaniu; 
Pośredniość - ponieważ 
wszystkie 
podejmowane działania 
służą realizacji celów 
wychowawczych, są 
atrakcyjne, społecznie 
pożyteczne

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

kształtowanie postawy 
patriotycznej poprzez 
upowszechnianie 
tradycji narodowych, 
rozwój świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej. 
Realizowane było to 
poprzez:
- udział w 
uroczystościach 
patriotycznych - 
państwowych i 
samorządowych 
organizowanych na 
różnych szczeblach tak 
wojewódzkich , 
powiatowych i 
gminnych,
- realizacja programów 
związanych z 
wydarzeniami i 
bohaterami 
historycznymi (rajdy i 
biwaki tematyczne, 
zbiórki 
okolicznościowe),
- realizacja sprawności i 
stopni harcerskich oraz 
praca z Bohaterem 
Chorągwi oraz 
bohaterami jednostek 
terenowych.

94.99.Z
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

turystyka i krajoznawstwo organizowanie 
przedsięwzięć 
związanych z rozwojem 
zainteresowań i 
specjalności w zakresie 
kultury fizycznej, 
sportu, turystyki i 
krajoznawstwa. 
propagowanie 
różnorodnych form 
aktywnego wypoczynku 
przez organizację 
rajdów turystycznych 
(często tematycznych), 
podczas których oprócz 
wędrówek uczestnicy 
poznają ciekawe zakątki 
Wielkopolski, jej 
historię, bohaterów i 
miejsca związane z 
wydarzeniami 
historycznymi. W 
ramach rozwijania 
tężyzny fizycznej 
organizowane są 
różnorodne formy  
zajęć sportowych.

93.19.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

organizacja letniego i 
zimowego wypoczynku 
w formach 
wyjazdowych i w 
miejscu zamieszkania. 
W 2017 roku 
zorganizowanych 
zostało 101 
różnorodnych form 
wypoczynku dla 7086 
uczestników, w tym: 
553 uczestników, 
których rekrutację 
przeprowadzono we 
współpracy z ośrodkami 
pomocy rodzinie i 
pedagogami 
szkolnymi,76 
uczestników z 
zagranicy, 25 
uczestników wyjechało 
na obozy 
zagraniczne.Na wielu 
obozach oprócz zajęć 
wypoczynkowo-
rekreacyjnych i 
wychowawczych 
realizowane były 
programy 
profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne. 
Organizacją i 
przebiegiem 
wypoczynku zajmowało 
się 1006 instruktorów.

94.99.Z

Druk: MPiPS 9



ochrona i promocja 
zdrowia

organizowanie 
przedsięwzięć 
związanych z rozwojem 
zainteresowań i 
specjalności w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu oraz turystyki i 
krajoznawstwa, 
prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, 
promowanie zdrowego 
stylu życia i 
prawidłowego 
żywienia. Przejawia się 
to we wszystkich 
działaniach harcerskich, 
tak podczas zbiórek jak 
i na formach 
wyjazdowych. 
Szczególnie dogodne 
warunki występują 
podczas pobytu zuchów 
i harcerzy na koloniach 
zuchowych i obozach 
harcerskich. 
Przebywanie w lesie, 
obcowanie z naturą, 
wspólne realizowanie 
zadań sprzyja 
prawidłowemu 
rozwojowi młodego 
człowieka, realizowanie 
zadań sportowych i 
rekreacji ruchowej 
podnosi ich sprawność 
fizyczną. Podczas 
obozów wyrabiane są 
nawyki zdrowego 
żywienia.

86.90.E

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11,574,156.29 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

77.12.Z >pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie 
indziej niesklasyfikowany<
Działalność gospodarcza w zakresie przewozu 
osób własnymi autokarami prowadzona jest 
jako okazjonalny przewóz osób. ZHP Chorągiew 
Wielkopolska posiada licencję na 
międzynarodowy zarobkowy przewóz osób. 
Posiadane autokary turystyczne to 2 x Scania PB 
oraz Irizar-16, każdy dla 49 pasażerów. 
Odbiorcami naszych usług są biura turystyczne, 
podmioty kultury jak np. Teatr Tańca czy 
fundacja Chór Stuligrosza w Poznaniu, 
uczestnicy wycieczek szkolnych. W 2017 roku 
świadczyliśmy usługi przewozu osób dla 
klientów zarówno w kraju jak i za granicą

79.12.Z >działalność organizatorów turystyki<
W działaniach w zakresie organizatorów 
turystyki ZHP Chorągiew Wielkopolska ma 
możliwość organizacji imprez turystycznych, a 
także pośredniczenia na zlecenie klientów w 
wykonaniu czynności faktycznych i prawnych 
związanych z zawieraniem umów o świadczenie 
usług turystycznych. Działanie te głównie 
dotyczą klientów, którzy oprócz przewozu osób 
zamawiają za naszym pośrednictwem usługi 
głównie noclegowe, jak również usługi w 
zakresie programu turystycznego. ZHP 
Chorągiew Wielkopolska ma do tego celu 
powołaną wewnętrzną jednostkę organizacyjną 
>Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy 
Młodzieży< (ujęty we wpisach do Rejestru 
Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego).

68.20.Z >wynajem nieruchomości na własny rachunek<
Posiadane i użytkowane nieruchomości przez 
jednostki ZHP Chorągwi Wielkopolskiej są 
źródłem przychodu z tytułu najmu przez innych 
użytkowników. Wynajmowane są głownie 
pomieszczenia w budynku Hufca w Pile oraz 
pomieszczenia w Ośrodku Szkoleniowo-
Żeglarskim w Kiekrzu k/Poznania, który jest 
własnością ZHP Chorągwi Wielkopolskiej. W 
przypadku pomieszczeń w Pile najemcy to 
głównie podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, natomiast w Ośrodku Żeglarskim 
najemcy prowadzą działalność wspierającą 
działalność ZHP. Przychody z wynajmu 
pomieszczeń pozwalają wypełniać cele 
statutowe realizatorom w jednostkach 
organizacyjnych Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 833,497.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,712,617.57 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 1,565,602.61 zł

d) Przychody finansowe 7,324.48 zł

e) Pozostałe przychody 2,455,114.23 zł

0.00 zł

265,638.00 zł

1,280,882.99 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 702,819.12 zł

463,946.67 zł

47,988.01 zł

52,282.76 zł

138,276.48 zł

0.00 zł

325.20 zł

2.4. Z innych źródeł 8,951,615.27 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 730,270.09 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 311,764.04 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 zakup sprzętu 49,439.65 zł

2 organizacja letniego i zimowego wypoczynku, biwaki, rajdy, zloty 167,005.49 zł

3 zbiórki, koszty hufców 95,318.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 373,200.91 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,546,520.99 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -285,952.29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,945,955.87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 683,597.70 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 11,454,466.83 zł 311,764.04 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

1,119,449.69 zł 104,046.85 zł

8,658,573.44 zł 207,717.19 zł

882,004.91 zł

503.67 zł

172,366.00 zł

621,569.12 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 683,597.70 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

25,708.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

16.0 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. 0,5 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)

15.7 etatów

342.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

11,835.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

2,498.00 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

2,498.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,457,626.99 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

559,235.65 zł

559,235.65 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 898,391.34 zł

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

1,191,201.78 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 711,515.34 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 479,686.44 zł

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

266,425.21 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)

3,627.06 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,765.56 zł

0.00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5,100.00 zł

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

0.00 zł

12. 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

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 obozy letnie wypoczynek dzieci i młodzieży samorzady terytorialne 912,393.59 zł

2 obozy zimowe wypoczynek dzieci i młodzieży samorząd terytorialny 81,083.19 zł

3 rajdy, biwaki śródroczna działalność drużyn, 
zdobywanie sprawności, 
zabawa

samorząd terytorialny 77,576.21 zł

4 obozy letnie wypoczynek dzieci i młodzieży Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

185,430.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

3,050.00 zł

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

1 obozy letnie wypoczynek dzieci i młodzieży Kuratorium Oświaty 265,638.00 zł

2 obozy letnie wypoczynek dzieci i młodzieży KRUS 14,000.00 zł

3 obozy letnie wypoczynek dzieci i młodzieży PNWM 10,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 16



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Kujaczyński
Wieńczysław Celer Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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