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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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina OPOLE

Powiat OPOLE

Ulica UL. ARMII KRAJOWEJ Nr domu 10 Nr lokalu 12

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-071 Poczta OPOLE Nr telefonu 77 409-89-69

Nr faksu E-mail biuro@opolska.zhp.pl Strona www www.opolska.zhp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-12-01

2009-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16029654500000 6. Numer KRS 0000343254

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, 
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, 
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od 
wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do 
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i 
wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego 
nisz-czeniu 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)                       

1) zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych
2) prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz 
oświatowej wśród dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody 
wychowawczej
3) wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży
4) współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół 
harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży
5) działania odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z 
założeniami zrównoważonego rozwoju,
6) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie 
działalności w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ŁUKASZ CZARNECKI KOMENDANT TAK

MARIA POBÓG - 
LENARTOWICZ

ZASTĘPCA 
KOMENDANTA

TAK

GRZEGORZ KRZYŚKÓW ZASTĘPCA 
KOMENDANTA

TAK

TADEUSZ WITCZAK SKARBNIK TAK

ANNA ANDRZEJEWSKA CZŁONKINI KOMENDY 
DS. PRACY Z KADRĄ

TAK

ADAM PANCZOCHA CZŁONEK KOMENDY DS. 
ORGANIZACJI I 
PROMOCJI

TAK

MARGARETT ANTONIK CZŁONKINI KOMENDY 
DS. KSZTAŁCENIA I 
WSPARCIA 
METODYCZNEGO

TAK

ANETA BRONOWICKA CZLONKINI KIMENDY NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BORYS BARTCZAK PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

GRAŻYNA ORZECHOWSKA ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

PATRYK MEDYŃSKI SEKRETARZ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MARZENA BANDURSKA CZŁONKINI KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAJA FLORCZAK CZŁONKINI KOMISJI 
REWIZYJNEJ

NIE
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7) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym
9) prowadzenie działalności charytatywnej
10) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
11) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego
12) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
13) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności 
dotyczącą rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych
14) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
16) kształtowanie więzi międzypokoleniowych w konsekwencji działalności 
na rzecz osób starszych, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
17) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
18) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej,
19) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
20) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
21) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego
22) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
23) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego
24) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
25) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
26) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej
27) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji
28) ratownictwo i ochronę ludności oraz wspieranie państwowych 
systemów ratowniczych
29) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą
30) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
31) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami
32) promocję i organizację wolontariatu
33) pomoc Polonii i Polakom za granicą
34) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
35) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
36) działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka
37) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
38) działalność wydawniczą, radiową i informacyjną
39) działalność naukowo–badawczą, prowadzoną w szczególności w 
utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych
40) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek 
oświatowo–wychowawczych oraz opiekuńczo–wychowawczych
41) dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa, ich ochronę 
oraz udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych
42) zakładanie i prowadzenie szkół i placówek
43) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 
kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 
wolnego
44) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie 
oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
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nadzwyczajnych
45) prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa, w tym w zakresie 
promowania wychowania żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych
46) prowadzenie szkoleń specjalistycznych umożliwiających zdobycie 
uprawnień państwowych
47) działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie 
harcerskie komendy

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Pierwszym wydarzeniem już 23 stycznia 2021 roku było instruktorskie spotkanie noworoczne przy harcerskim ognisku w 
Arbortrum w Lipnie. Spotkanie członków komend hufców, władz Chorągwi oraz członków zespołów instruktorskich przepełnione 
było rozmowami na temat działania drużyn w czasie pandemii, a przede wszystkim tego jak hufce i chorągiew mogą je wspierać, 
walcząc ze społecznymi skutkami pandemii - zacieraniem się relacji międzyludzkich, niemocą, totalnym brakiem motywacji, 
zamknięciem, bo przecież harcerstwo to przede wszystkim ruch, radość i przygoda.

Największym wydarzeniem w 2021 roku był VII VII Zlot Chorągwi Opolskiej ZHP "Zróbmy cud!", który odbył się 18-20.06.2021 r. 
na Górze św. Anny.  W 2021 roku obchodziliśmy 100. rocznicę III Powstania Śląskiego. Dla Chorągwi Opolskiej ZHP wydarzenie to 
jest szczególnie bliskie, ponieważ przez wiele lat nosiła imię Bohaterów Powstań Śląskich. Nie powinno więc zaskakiwać, że 
hasło Zlotu ZRÓBMY CUD! nawiązuje do motywu Powstań Śląskich, a konkretniej do pewnego utworu oddającemu hołd 
bohaterom tych wydarzeń. „Nie ma cudu - to zrobimy cud” śpiewa Ryszard Riedel w swoim specyficznym hołdzie dla 
powstańców śląskich. To stało się naszym zlotowym mottem i genialnie wpisało się w atmosferę i wydarzenia. 
Zlot był niezwykłą okazją, by po ciężkim roku izolacji i pokonywaniu trudności związanych z czasem pandemii wreszcie spotkać 
się w harcerskim kręgu i naładować energią do dalszego działania.  Zuchy, harcerze i instruktorzy z całego województwa podczas 
Zlotu mieli możliwość przeżycia niezwykłej przygody, poznania nowych osób, mogli również wziąć udział w grze rekonstrukcyjnej 
oraz doświadczyć prawdziwej rekonstrukcji. 
W trakcie VII Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP "Zróbmy cud!" zainaugurowaliśmy oficjalnie chorągwianą Kampanię Bohater. 
Jednym z elementów otwierających kampanię była konferencja instruktorska, podczas której rozmawialiśmy o naszej regionalnej 
i chorągwianej tożsamości, mogliśmy poznać bliżej historię powstańczych bohaterów, których imię wiele lat nosiła chorągiew, i 
zastanowić się nad kierunkami działania i wzmacnianiu pracy z bohaterem na wszystkich szczeblach.

Kurs Kadry Kształcącej, 15-21.08.2021, Wydminy. Kurs oparty był o kształtowanie świadomości instruktorskiej i postaw, które 
prowadzić mają do zrozumienia idei harcerskiego kształcenia i osadzenia go w szerszym kontekście instruktorskiego 
oddziaływania, nakierowanego na kształtowanie dobrych instruktorów, a tym samym dobrych drużyn. Podstawą i 
najważniejszym elementem pracy podczas kursu było kształcenie poprzez przeżywanie poszczególnych treści, a następnie ich 
dogłębna analiza. Ważnym elementem było wzmocnienie w uczestnikach nie tylko motywacji do kształcenia ale również do 
stawiania sobie wyzwań, które sprawią, że będą stopniowo stawać się coraz silniejszymi instruktorskimi osobowościami.

Kurs drużynowych, 8-22.08.2021, Wydminy, kurs organizowany jako dwutygodniowy kurs mający na celu przygotowanie swoich 
uczestników do pełnienia funkcji drużynowego. Kurs odbywał się zgodnie z metodą harcerską w sposób przeżyciowy, 
umożliwiający uczestnikom nabycie niezbędnych kompetencji. 

W ramach szukania inspiracji do dalszej pracy 24 sierpnia 2021 r. kadra i wędrownicy Hufca ZHP Nysa wybrali się na wyprawę, w 
trakcie której, spędzili trzy dni z dala od cywilizacji. Podczas swojej przygody przemierzali niezwykle malownicze szczyty pasma 
gór Velebit, zdobyli między innymi szczyt Visočica (1690 m n.p.m.), a noce spędzili w bardzo urokliwych schroniskach. Kierując 
się w stronę morza, przeszli cały kanion Velika Paklenica znajdujący się w Narodowym Parku Paklenica. Po przygodach w górach 
doszli do docelowego miejsca - Starigradu, aby przez następne dwa dni korzystać z Morza Adriatyckiego i innych uroków tego 
miejsca . Nie zabrakło też przechadzania się klimatycznymi uliczkami Zadaru, podczas gry miejskiej. 

6-7.11.2021 r na Górze św. Anny odbyła  się Konferencja Instruktorska "Szkoły Mistrzów Harcerstwa",  o harcerskim kształceniu, 
jego wyjątkowości i specyfice - ale też wychowaniu, jego kierunkach, o tym, kogo chcemy wychować - a zatem jakich harcerskich 
wychowawców kształtować. Dyskutowano o instruktorskim rozwoju, dążeniu do mistrzostwa, w jaki sposób czerpać inspiracje 
"ze świata". 

26-28.11.2021 r. w Starej Wsi odbył się Rajd Komend Hufców. Uczestnicy podejmowali tematy związane z prowadzeniem hufca. 
Ważnym elementem było nakreślenie problemów z jakimi spotykają się instruktorzy i wspólna próba ich rozwiązania, a także 
integracja środowiska instruktorskiego, wspierająca wspólne działania. Celem rajdu było również zmotywowanie instruktorów 
do podejmowania dalszych działań w konkretnych obszarach, m. in. prowadzenia jednostek, a także do stawiania sobie wyzwań 
w instruktorskiej pracy.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

środowisko naturalne, parki, lasy, zwierzęta, szkoła, obiekty harcerskie

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Chorągiew Opolska ZHP organizuje formy 
szkoleniowe podnoszące kompetencje dla 
wolontariuszy miedzy innymi kursy, warsztaty i 
inne podobne formy. Mają one na celu 
podnoszenie jakości działalności wychowawczej 
Chorągwi opolskiej ZHP oraz szerzenie idei 
wolontariatu poprzez wzmocnienie i promocję 
na zewnątrz. Poszczególne przedsięwzięcia 
realizowane były przez kadrę kształcącą 
Chorągwi oraz inne osoby z zewnątrz Chorągwi i 
ZHP, w zgodzie z metodą harcerską, w sposób 
zorientowany w znacznej części na kształtowanie 
pozytywnych harcerskich postaw.

94.99.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Chorągiew Opolska ZHP organizuje różnorodne 
działania skierowane do dzieci i młodzieży, 
przede wszystkim w formie cotygodniowych 
spotkań w formie zbiórek organizowanych przez 
drużyny harcerskie i gromady zuchowe. 
Chorągiew Opolska prowadzi działalność 
wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, 
kształtując pozytywne postawy i umiejętności 
przydatne w dorosłym życiu oraz wychowując 
młodych ludzi na świadomych aktywnych 
obywateli. Praca metodą harcerską opiera się na 
uczeniu w działaniu, wzajemności oddziaływań, 
indywidualnym podejściu i wynika z wartości 
zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

85.60.Z 20 592,66 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 6



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Chorągiew Opolska ZHP jest największym 
organizatorem letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży w województwie 
opolskim. W obozach harcerskich 
(wędrownych i stałych) oraz koloniach 
zuchowych każdego roku bierze udział 
kilkaset osób - dzieci i młodzieży w różnym 
wieku, które dzięki temu mogą spędzić 
wakacje w sposób aktywny, rozwijający, 
wychowawczy i bezpieczny. W 2021 roku 
zostało zorganizowanych 21 form letniego 
wypoczynku na terenie całego kraju. 
Harcerskie formy wypoczynku 
charakteryzują się atrakcyjnym programem 
przy jednoczesnym uczeniu się 
samodzielności, odpowiedzialności i 
inicjatywy.

79.12.Z 0,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

Chorągiew Opolska ZHP organizuje rajdy, 
biwaki i inne formy turystyki i 
krajoznawstwa, skierowane do swoich 
członków - dzieci i młodzieży z terenu 
całego województwa opolskiego oraz 
innych jednostek ZHP. Powyższe formy 
odbywały się zgodnie z Harcerskim 
Systemem Wychowawczym, będącym 
podstawą wychowania w całym Związku 
Harcerstwa Polskiego. Formy prowadzone w 
sposób aktywny, szerzący ideę 
puszczaństwa, w zgodzie z przyrodą, którą 
harcerze starają się poznać i żyć w zgodzie z 
nią. Działalność prowadzona jest przez 
kadrę wychowawczą ZHP.

79.12.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja 
wolontariatu

Chorągiew Opolska ZHP organizuje formy 
szkoleniowe podnoszące kompetencje dla 
wolontariuszy miedzy innymi kursy, 
warsztaty i inne podobne formy. Mają one 
na celu podnoszenie jakości działalności 
wychowawczej Chorągwi opolskiej ZHP oraz 
szerzenie idei wolontariatu poprzez 
wzmocnienie i promocję na zewnątrz. 
Poszczególne przedsięwzięcia realizowane 
były przez kadrę kształcącą Chorągwi oraz 
inne osoby z zewnątrz Chorągwi i ZHP, w 
zgodzie z metodą harcerską, w sposób 
zorientowany w znacznej części na 
kształtowanie pozytywnych harcerskich 
postaw.

94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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21 579,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 265 520,93 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 419 121,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 490 666,29 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 918 228,75 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 42,50 zł

e) pozostałe przychody 10 184,17 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 203 565,66 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

185 021,00 zł

80 499,93 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

163 391,00 zł

22 825,73 zł

15 058,80 zł

2 290,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 928 455,42 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 155 699,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 26 522,58 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 592,66 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 358 424,04 zł 20 592,66 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

334 967,20 zł 20 592,66 zł

918 228,75 zł 0,00 zł

0,00 zł

25,20 zł

87 491,42 zł

17 711,47 zł 0,00 zł

1 Całoroczna działalność wychowawcza prowadzona wśród dzieci i młodzieży z Wykorzystaniem 
Harcerskiej Metody Wychowawczej

11 513,06 zł

2 Działalność edukacyjna i kształceniowa skierowana do kadry ZHP oraz wolontariuszy 
wspierających organizację

4 692,37 zł

3 Wsparcie instytucjonalne i rozwoju organizacji 4 387,23 zł

1 Dofinansowanie działalności Hufców i Chorągwi, w tym modernizacja i utrzymanie siedzib 6 192,41 zł

2 Wsparcie programowo - metodyczne w tym zakup umundurowania dla harcerzy 5 785,57 zł

3 Praca wychowawcza, praca śródroczna drużyn 8 614,68 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 505 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

5 463,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

11 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

8 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 64 424,14 zł

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

64 424,14 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

766,95 zł

157 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

155 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

41 522,07 zł

40 022,07 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 500,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 902,07 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 64 424,14 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wzdłuż powstańczych dróg - 
śladami Bohaterów Powstań 
Śląskich

„Wzdłuż powstańczych dróg. 
Śladami Bohaterów Powstań 
Śląskich" to projekt włączenia 
opolskiego środowiska
harcerskiego – Chorągwi 
Opolskiej ZHP - w obchody 100. 
rocznicy III Powstania Śląskiego. 
Realizacja zadania pozwoliła na 
podniesienie wiedzy zuchów i 
harcerzy Chorągwi Opolskiej 
ZHP na temat miejsc o 
znaczeniu historycznym w 
regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii i 
bohaterów powstań śląskich. 
Przełożyło się również na wzrost 
wiedzy i świadomości w tym 
zakresie wśród instruktorów.

Samorząd Województwa Opolskiego 14 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Chorągiew Opolska 2.0 W ramach zadania opracowano 
aplikację mobilną, wspierającą 
działania programowe 
Chorągwi. 
 
Aplikacja zawiera  moduły 
adresowane do harcerzy i 
drużynowych:
1) Moduł informacyjny - 
zawierający podstawowe 
informacje na temat 
realizowanych działań, zadań do 
wykonania itp.
2) Moduł zawierający materiały 
przydatne w pracy drużyn przy 
wykonywaniu zadań, organizacji 
zbiórek itp, w tym
multimedia

Samorząd Województwa Opolskiego 7 500,00 zł

3 Harcerscy liderzy 
wolontariatu 2021

Realizacja projektu przyniosła 
następującą zmianę społeczną:
- podniesienie kompetencji i 
zwiększenie profesjonalizacji 
działań koordynatorów 
wolontariatu w województwie
- zwiększenie zainteresowania 
wolontariatem wśród młodych 
ludzi,
zwiększenie liczby 
przedsięwzięć o charakterze 
wolontariackim na terenie 
Województwa Opolskiego
- przygotowanie nowych, 
młodych liderów do pełnienia 
funkcji wolontariuszy 
pracujących długoterminowo z 
dziećmi i młodzieżą na obszarze 
województwa

Samorząd Województwa Opolskiego 20 000,00 zł

4 Pierwsza pomoc w pigułce W ramach zadania uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach w 
zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego 2 500,00 zł

5 Harcerstwo na sportowo 
2021

Zadanie miało na celu 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i promowanie 
aktywności fizycznej wśród 
odbiorców zadania. Atrakcyjny 
program zajęć sportowych, 
oparty na harcerskiej metodzie 
wychowawczej.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 5 000,00 zł

6 Lato z harcerzami 2021 Lato z harcerzami 2021 to 
wyjazdowa forma wakacyjnego 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży.

Gmina Krapkowice 3 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

7 Wędrowanie 2021 W ramach zadania 
zorganizowano 9 rajdów 
harcerskich: Kraków, Krasiejów, 
Masyw Śnieżnika, Opole, 
Pszczyna, Tatry, Wałbrzych, 
Wrocław, Żywiec. Uczestnictwo 
w rajdach rozbudziło w 
uczestnikach zainteresowanie 
turystyką i krajoznawstwem

Gmina Krapkowice 10 000,00 zł

8 Prowadzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej

Koszt opłat za lokal i opłat 
śmieci w harcówce co 
umożliwiło organizowanie 
różnorodnych działań 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży, przede wszystkim w 
formie cotygodniowych spotkań 
w formie zbiórek 
organizowanych przez drużyny 
harcerskie i gromady zuchowe 
w Prudniku.

Gmina Prudnik 5 500,00 zł

9 Wpieranie inicjatyw i 
przedsięwzięć 
popularyzujących tradycje 
narodowe, historię i 
dziedzictwo kulturowe 
wśród dzieci i młodzieży

Projekt miał na celu wsparcie 
śródrocznej pracy jednostki 
organizacyjnej stowarzyszenia.

Gmina Grodków 6 999,94 zł

10 Ania Turek
107 DH "Powsinogi" - 50 lat 
harcerstwa w Opolu

Obchody 50-lecia 107 DH 
„Powsinogi” to festyn rodzinny 
dla mieszkańców Opola, który 
odbył się na terenie siedziby 
Hufca ZHP Opole. Ponadto 
projekt umożliwił nagranie płyty 
z piosenkami

Prezydent Miasta Opola 5 000,00 zł

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

1 Program ROHiS w ZHP Kształcenie metodyczne 
wychowawców i osób 
niepełnoletnich. W 2021 roku w 
Chorągwi Opolskiej 
zrealizowano ponad 100 
projektów. Zastępy, drużyny i 
szczepy realizowały w ciągu 
roku ciekawe i atrakcyjne 
tematycznie działania o 
różnorodnej formie m. in. 
biwaków, rajdów, zwiadów 
turniejów oraz gier terenowych 
opartych o harcerski system 
wychowawczy, wykorzystując 
instrumenty metodyczne, które 
pozwalają na kształtowanie i 
doskonalenie indywidualnych 
postaw i umiejetności.

Narodowy Instytut Wolności 170 021,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Łukasz Czarnecki i Tadeusz Witczak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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