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Organizacja Pożytku Publicznego   KRS:0000103777 

 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 10.10.2014 r. Niepołomice  
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

za lata  - 2011 - 2014 

I. DANE STOWARZYSZENIA 

 
1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: 

Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i 

Sympatyków Szczepu PUSZCZA, Organizacja Pożytku Publicznego 

2. Forma prawna: Stowarzyszenie 

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000010377 

4. NIP: 678-16-82-347 

5. REGON: 357033856 

6. Data wpisu lub rejestracji: 11/02/2009 

7. Inne dane ewidencyjne: Stowarzyszenie działa od 1995 r. (wpis w KRS - 2002 r.) 

8. Dokładny adres: 32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15, Gmina Niepołomice, 

powiat wielicki, województwo małopolskie 

9. Nazwa banku i nr rachunku: Bank Spółdzielczy Wieliczka Oddział Niepołomice  

Nr: 74 1919 0006 0060 0600 1560 0001 

10. Nazwa i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania 

organizacji pozarządowej w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do 

podejmowania zobowiązań: 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 

- Piotr Nescieruk - prezes 

- Tomasz Gancarczyk - wiceprezes ds. gospodarczych 

- Wojciech Wróblewski - wiceprezes ds. programowych 

- Maria Wilusz - sekretarz 

- Halina Hofmann - księgowa 

- Ewa Rychtarczyk - skarbnik 
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- Anna Gucwa- członek zarządu 

- Marta Korabik - członek zarządu 

- Karolina Zimnal-Trybała - członek zarządu 

- Leszek Komajda - członek zarządu 

- Zbigniew Dyjach - członek zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA:   
 Jakub Paluch  Przewodniczący 
 Paweł Miro   
 Zygmunt Ponikiewicz   
 

11. Cele statutowe: 

• promowanie w środowisku idei harcerskiej i harcerskiego systemu wartości 

wychowawczych 

• organizowanie wszechstronnej pomocy jednostkom organizacyjnym skupionym 

w Szczepie „PUSZCZA" w szczególności w sferze finansowej, organizacyjnej 

programowej 

• współdziałanie w stałym doskonaleniu modelu pracy wychowawczej 

z młodzieżą harcerską 

• integracja młodzieży lokalnej poprzez inicjowanie i udział stowarzyszenia 

w różnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, oświatowym 

prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów w formie wykładów i zajęć 

praktycznych dla młodzieży harcerskiej  

• organizacja obozów letnich, biwaków i stanic 

• zarządzanie nieruchomością wydzierżawioną w Niepołomicach przy 

ul. Partyzantów 15 (ośrodek harcerski) 

12. Zakres prowadzenia działalności statutowej: 

• działalność nieodpłatna 

• ponoszenie kosztów utrzymania ośrodka harcerskiego w Niepołomicach przy 

ul. Partyzantów 15 

• Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, stanowiącym zaplecze sprzętowe w 

postaci samochodu, namiotów, materacy i innego wyposażenia niezbędnego do 

organizacji obozów i kolonii harcerskich.  

• Wsparcie merytoryczne organizacji harcerskich. 
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II. DZIAŁALNO ŚĆ STOWARZYSZENIA 

Realizując cele statutowe działalność Stowarzyszenia koncentrowała się 

głównie na bieżącym utrzymaniu Ośrodka Harcerskiego w tym poprawy jego stanu 

technicznego. Organizacji i uporządkowania przestrzeni zielonych wokół budynków 

dużej i małej harcówki oraz zabezpieczeniu i odtworzeniu majątku środowiska 

wykorzystywanego przez harcerzy. Dodatkowymi elementami było wsparcie pracy 

całorocznej szczepu oraz pomoc w obozowych akcjach letnich i zimowych 

realizowanych przez Szczep „PUSZCZA". 

Majątek środowiska harcerskiego Szczepu „PUSZCZA" w całości znajduje się 

pod opieką stowarzyszenia KPH. W ciągu całej kadencji (2011-2014) wykonywano 

przeglądy, konserwację i przygotowanie sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji 

letniej, jak również jego naprawy i konserwacji po jej zakończeniu. 

Stowarzyszenie KPH wspierało przygotowanie i przeprowadzenie obozów 

letnich Szczepu w tym zarówno przygotowanie sprzętu i wyposażenia obozu jak 

również wsparcie grupy kwatermistrzowskiej, organizacja transportu, przygotowanie 

zapleczy kuchennych i sanitarnych. 

W 2011 r. przygotowano i zagospodarowano pomieszczenia w głównym 

budynku ośrodka harcerskiego, równocześnie utrzymywano i konserwowano 

infrastrukturę w obrębie małej harcówki i magazynu sprzętu KPH. 

W ramach integracji środowiska harcerskiego i rodziców oraz sympatyków 

zorganizowano cykliczny „Jesienny wyjazd w góry", który w 2011 r. obejmował 

okolice Ochotnicy (Gorce). 

Stowarzyszenie było głównym organizatorem spotkań i imprez związanych 

z 100 leciem Ruchu Harcerskiego i 35-leciem Szczepu „Puszcza" w Niepołomicach. 

KPH koordynowało zbiórkę i przygotowało całość imprezy związanej 

z wmurowaniem tablicy pamiątkowej poświęconej wszystkim harcerkom i harcerzom 

Niepołomic. 

Ponadto stowarzyszenie było organizatorem szeregu okolicznościowych 

spotkań związanych m. innymi Dniem Myśli Braterskiej, spotkania członków 

Pomocnych Rąk, Święta Szczepu czy Harcerskich Spotkań przy grobach i Pikników 

Niepodległościowych. 
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W 2012 roku  przyznano, zgodnie z uchwałą Zarządu KPH, dofinansowanie do 

pobytu harcerzy i zuchów na obozie i kolonii dla najniżej sytuowanych członków 

Szczepu. 

Dzięki środkom z dotacji prewencyjnej PZU wykonano remont i zabezpieczenie 

przeciwpożarowe w pomieszczeniach małej harcówki i magazynu sprzętu KPH. 

Równocześnie zagospodarowano pomieszczenia w głównym budynku ośrodka 

harcerskiego, oraz uporządkowano i odnowiono pomieszczenia archiwum 

szczepowego. 

W ramach integracji środowiska harcerskiego i rodziców oraz sympatyków 

zorganizowano w październiku cykliczny „Jesienny wyjazd w góry", który w 2012 

roku obejmował okolice Szczawy (Gorce). 

W roku 2012 przygotowano uzupełnienie opracowywanej przez stowarzyszenie 

monografii środowiska Szczepu Puszcza – „Szczepowe dziedzictwo”, w części 

dokumentacji fotograficznej oraz dokonano korekty wydawniczej. 

W roku 2013 , dzięki środkom z dotacji otrzymanej od Fundacji PZU możliwe 

było zrealizowanie akcji pod nazwa „Wędrówki z kulturą”, która objęła wszystkich 

harcerzy szczepu PUSZCZA. W jej trakcie harcerze mogli obejrzeć między innymi 

spektakl w Miejskim Teatrze ”Wybrzeże”, zwiedzić Centralne Muzeum Morskie czy 

Akwarium Gdyńskie. 

Stowarzyszenie przygotowało i zrealizowało warsztaty z samarytanki dla drużyn 

harcerskich „Samarytanka - pierwsza pomoc przedlekarska - pod namiotem”, które 

poprowadził phm dr n. med. Andrzej Polak.  

W maju 2013 r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w bazie biwakowo-

szkoleniowej  TABOR na Lgotce, odbyło się także szkolenie wspinaczkowe i 

ratownicze dla harcerzy szczepu PUSZCZA. Całość zajęć została przygotowana i 

sfinansowana dzięki Staroniom członków Stowarzyszenia, a prowadzona była przez 

ratowników z Jurajskiej Grupy GOPR. 

W czasie Noworocznego Kominka odbyła się prezentacja monografii 

opracowanej przez Wojtka Wróblewskiego z naszego Stowarzyszenia 

pt. „Szczepowe dziedzictwo”. Album ten na 360 stronach opisuje najważniejsze fakty 

z życia naszego środowisk na przestrzeni 35 lat. Ilustruje je prawie 700 fotografii, 

dokumentów i plakietek. Druk monografii został pokryty z darowizny otrzymanej od 

firmy Philip Morris International Management S.A. Szwajcaria.  
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W roku 2014 , stowarzyszenie organizowało wszystkie cykliczne imprezy i 

spotkania oraz w całości przejęło organizację akcji letniej harcerek i harcerzy w tym 

całość prac kwatermistrzowskich. 

 
III. DZIAŁALNO ŚĆ ZARZĄDU 

1. Zarząd Stowarzyszenie w czasie trwania kadencji 2011 – 2014 zebrał się 

łącznie na 31 posiedzeniach 

2. Podjęto łącznie 4 uchwały administracyjne (w odniesieniu do bezpośredniej 

działalności), i 2 uchwały o dofinansowaniu uczestnictwa harcerzy w akcjach 

letnich. 

3. Podpisano z Burmistrzem MiG Niepołomice umowę na dzierżawę Ośrodka 

Harcerskiego do września 2017 roku. 

 

IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ (28.09.2011 - 30.09.2014 r.) 

 

PRZYCHODY  KOSZTY 

2011 4 538,83   2 417,09   

2012 77 425,70   69 875,83   

2013 26 224,67   41 557,40   

2014 7 511,95   8 539,53   

Razem 115 701,15   122 389,85   

w tym:  z  1%  9 959,00 
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Koszty w tym:  

media 22.935,13 

pozostałe usługi 6.264,90 

umowy o dzieło 10.600,00 

amortyzacja 9.951,76 

drukarnia 13.493,55 

remont ośrodka 50.012,37 

OC 2.237,94 

 

 

WF 2011 -2.687,17 

WF 2012 7.549,87 

WF 2013 -15.332,73 

WF 2014cz. -1.027,57  

 

Środki pieni ężne na 30.09.2014 r. 17.983,50 zł  

 

Sprawozdanie Zarządu przygotowano na dzień 1.10.2014 r. 

    

Piotr Nescieruk 

Prezes Zarządu KPH 

 


