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Warszawa, 05.06.2014 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU                                                                                         

z działalności Stowarzyszenia SCKiS „HALS”  

za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

Nazwa i siedziba: 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS”, ul. Karczewska 18, 04-112 

Warszawa  

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Jarosław Adamkiewicz – Dyrektor Zarządu, 

2. Monika Ejgierd – Dyrektor Administracyjny, 

3. Paweł Szaliński – Dyrektor Marketingu.  

 

           W styczniu 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy ostatecznie zarejestrował zmiany wprowadzone 

w poprzednim roku tj. zmianę składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmianę statutu. Nowy 

statut, został dopasowany do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z działalnością 

stowarzyszenia oraz prowadzeniem klubu sportowego.  

           Działalność Stowarzyszenia w 2013 r. opierała się w dziedzinie sportu głównie na szkoleniu 

dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również 

dla ich rodziców, a także dla seniorów. Natomiast w dziedzinie kultury na prowadzeniu dziecięcej 

orkiestry big bandowej „HALS”.  Większość zadań organizowana była przy wsparciu finansowym 

ze środków Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz  Dzielnicy Wawer. 

Ponadto działalność  stowarzyszenia była finansowana ze środków pochodzących z wpłat z tytułu  

1 %, darowizn od osób fizycznych i prawnych, składek członkowskich oraz sponsorów (w 2013 r. 

zyskaliśmy dwóch nowych – firmę Wadwicz oraz sieć sklepów marki AMERICA STORE).  

          Stowarzyszenie SCKiS HALS w 2013 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

1) „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” przy wsparciu  finansowym  

z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, 

2) „Organizacja imprez sportowych, w ramach kalendarza okręgowego związku  tenisa stołowego” 

przy wsparciu  finansowym z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, 
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3) „IV Ogólnopolskie rodzinne turnieje tenisa stołowego Wawer 2013” przy wsparciu finansowym 

Urzędu dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

4) „Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodzinnych” przy wsparciu finansowym Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, 

5) „Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym” przy wsparciu  finansowym  

z Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy, 

6) „Studia trenerskie” (2013) przy wsparciu finansowym Urzędu dzielnicy Wawer m.st.  Warszawy,  

7) „Intensywne szkolenie stacjonarne wraz z obozem sportowym w zakresie tenisa       

stołowego” (07-08.2013) przy wsparciu finansowym Urzędu dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

8) Prowadzenie I ligi tenisa stołowego, 

9) Obóz w Dalachowie, 

10) Turniej Mini Olympic Games i Puchar PKOL, 

11) II Grand Prix Polski Młodzików, 

12) Orkiestra big bandowa „HALS”. 

           Zrealizowane zadania w głównej mierze miały związek z prowadzoną przez Stowarzyszenie 

sekcją tenisa stołowego, organizującą profesjonalne treningi dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć 

zawodnicy poznawali techniki gry w duchu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa, które 

przyczyniają się do odpowiedniego rozwoju i budują motywację, która niewątpliwie przekłada się 

później na inne dziedziny życia.   

          Klub SCKiS HALS Warszawa w 2013 r. prowadził zajęcia w ZS nr 115, mieszczącym się  

przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie, a treningi były prowadzone codziennie od poniedziałku do 

piątku, a w soboty i niedziele odbywały się mecze ligowe lub wyjazdy na turnieje. W ferie zimowe 

oraz w wakacje odbyły się obozy sportowe.  Ponadto w 2013 r. rozszerzyliśmy zakres naszej 

działalności poprzez otworzenie filii mokotowskiej w SP nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16   

w Warszawie. 

W sezonie 2012/2013 kadra SCKiS HALS – Warszawa posiadała drużyny grające w  I, III 

V lidze mężczyzn oraz w II lidze kobiet, natomiast w sezonie 2013/2014 drużyny grające w I, III  

i dwie w V lidze mężczyzn oraz w II lidze kobiet. Łącznie klub liczył ponad 40 zawodników, 

którzy przychodzili na zajęcia regularnie i uczestniczyli w różnego rodzaju zawodach oraz 

rozgrywkach ligowych, turniejach okręgowych i wojewódzkich, a ponad połowa z nich otrzymała 

licencję PZTS.   
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       W 2013 r. nasz klub osiągnął wiele sukcesów, za sprawą naszych trenerów – Adama 

Szateckiego, Marcina Kubika, Andrzeja Szelińskiego i Tomasza Makowkiego oraz naszych 

zawodników, którzy niejednokrotnie dominowali na podium w różnego rodzaju turniejach, takich 

jak m.in.: WTK, OTK, Grand Prix Polski. Zawodnicy naszego klubu w 2013 r. osiągali bardzo 

wysokie noty zarówno na arenie lokalnej, jak i krajowej, a nawet międzynarodowej. W maju trójka 

naszych zawodników – Agata Zakrzewska, Jakub Miszkurka oraz Mikołaj Szaliński została 

powołana przez Polski Związek Tenisa Stołowego do wzięcia udziału w  Polish Junior&Cadet 

Open 2013.  

Nasze  największe osiągnięcia w 2013 r. to : 

• Drużynowe Mistrzostwo Polski Młodzików 2013, 

• Mistrzostwo Polski Młodziczek 2013, 

• Mistrzostwo Polski w grze deblowej Młodziczek 2013, 

• Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików 2013, 

• I miejsce w I Grand Prix Polski kadetek 2013. 

 

Ponadto, trójka naszych zawodników w 2013 r. została powołana do kadry Mazowsza przez MZTS, 

a dwójka z nich do kadry narodowej. Wybitnymi osiągnięciami mogą się poszczycić Jakub 

Miszkurka, Mikołaj Szaliński, Maciej Kubik, a wśród dziewcząt nasza znakomita zawodniczka – 

Agata Zakrzewska, która to ze względu na swój wysoki poziom w sezonie 2013/2014 została 

oddelegowana do gry w III lidze drużyny mężczyzn. Dodatkowo, trójka naszych zawodników ze 

względu na swoje osiągnięcia została nominowana do otrzymania stypendium, które ma zostać 

udzielone przez szwedzkiego producenta akcesoriów do tenisa stołowego – firmę SWEDEN 

TABLE TENIS STIGA. 

    Dzięki temu, że klub posiada drużynę I ligową  dzieci i młodzież, które przychodzą obecnie na 

zajęcia mają perspektywę dalszego rozwoju w klubie i mogą stale podwyższać swój poziom, dążąc 

do awansu. Oprócz doskonałej opieki trenerskiej duży wkład w trenowanie z dziećmi wnieśli 

również zawodnicy I ligowi, oprócz Tomasza Makowskiego, który jest jednocześnie trenerem II ligi 

kobiet - Aleksander Wieteska, Maciej Pietkiewicz, Grzegorz Janczewski oraz Michał Kwaśniewski. 

W 2013 r. Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” powróciło po dwóch latach przerwy 

do działalności w obszarze kulturalnym. W marcu została podpisana umowa na organizację 

projektów kulturalnych w Wawerskiej Strefie Kultury. Początkowo projekt funkcjonował pod 

nazwą „Teatr Muzyki i Tańca „WAWER HALS” Wokal-taniec-instrumenty. Jednakże ze względu 

na problemy z uzyskaniem dofinansowania, finalnie zawężono działalność do  
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obszaru w którym nasi uczestnicy wykazywali największe umiejętności i tak we wrześniu 2013 r. 

powstała orkiestra dziecięca „Big Band HALS”. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 10-15 lat, 

które są bardzo uzdolnione muzycznie i chętne do kształtowania pasji muzycznej. Niewątpliwie 

orkiestra bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości uświetni nie 

jedną ważną uroczystość. 

W drugiej połowie 2012 r. Stowarzyszenie podpisało umowę na powierzenie zadania 

obsługi finansowej Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego, a w związku z tym również w 2013 

r. istniała konieczność włączenia wszystkich kosztów i przychodów Mazowieckiego Związku 

Tenisa Stołowego do rocznego sprawozdania finansowego. 

Opierając się na tej umowie w 2013 r. Stołeczne Centrum Kultury i Sportu otrzymało 

dofinansowanie z m.st. Warszawy na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych, w ramach 

kalendarza okręgowego związku  tenisa stołowego” powierzone przez Mazowiecki Związek Tenisa 

Stołowego. W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało turnieje I WTK, II WTK, III 

WTK w sześciu kategoriach wiekowych: senior, junior, kadet, młodzik, żak i skrzat oraz MMJ, 

które umożliwiły rywalizację w zawodach sportowych dzieciom i młodzieży zrzeszonej w klubach 

nie tylko w Warszawie, ale i tym pochodzącym z całego województwa, a ostatecznie wyłoniły 

mistrzów województwa w poszczególnych kategoriach.  

           Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 53.334,52 zł oraz zyskiem  

w wysokości 17.678,33 zł, na który składa się zysk  uzyskany na całokształcie działalności zadań 

własnych w wysokości 8.540,25 zł oraz zysk uzyskany na całokształcie działalności zadań 

powierzonych – 9.138,08 zł. Zysk osiągnięty z tytułu realizacji zadania powierzonego tj. obsługi 

finansowej MZTS jest zyskiem pozostającym w dyspozycji tylko i wyłącznie Mazowieckiego 

Związku Tenisa Stołowego, który podobnie jak zysk uzyskany z zadań naszego stowarzyszenia, 

został przeznaczony na realizację celów statutowych związku. 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

      I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne  

w kasie i na rachunku bankowym....................................................................48.620,21 

- środki pieniężne własne...................................................................................4.798,01 

- środki pieniężne z zadań powierzonych........................................................43.822,20   

     

     II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,   

          w tym przychodów określonych statutem. 

 

W 2013 r. jednostka odnotowała następujące przychody: 

 

          1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.......287.323,88 

a) Dotacje publiczne..............................................................................93.994,00 

     - Miasto Stołeczne Warszawa 

▪ na zadania własne............................................................................26.494,00 

▪ na zadania powierzone.....................................................................31.500,00 

- dzielnica Wawer m.st. Warszawy....................................................26.000,00 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki......................................................10.000,00 

 

b) Dotacje związków sportowych...........................................................46.219,53 

- PZTS...................................................................................................8.950,00 

- MZTS................................................................................................37.269,53 

 

c) Sponsoring..........................................................................................19.880,00 

 

d) Pozostałe przychody.............................................................................1.500,00 

 

e) Przychody z tytułu 1 % podatku...........................................................3.437,20 

 

f) darowizny osób fizycznych i prawnych ..........................................111.154,06 

 

g) składki członkowskie..........................................................................11.139,09 

 

         2. Przychody z zadania powierzonego MZTS.........................................................88.695,00 

 

          3. Pozostałe przychody: 

          - zadań własnych.............................................................................................................0,18 

          - zadań powierzonych....................................................................................................74,99 
 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               Razem:  376.094,05 
 

       III.  Informacja  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  

               i  niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.  

               W księgach rachunkowych jednostki przyjęto następujący układ kosztów: 

                   

          1. Koszty realizacji zadań statutowych.............................................................353.125,74               

          

a) Szkolenie trenerskie..........................................................................2.000,00 

b) Obóz w Dalachowie........................................................................13.133,26 

c) Grand Prix Polski Weteranów…....................................................24.014,82 
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d) Intensywne szkolenie stacjonarne wraz z obozem sportowym......41.218,76 

e) Turniej MOG i Puchar PKOL……..................................................8.500,00 

f) Organizacja imprez sportowych w ramach kalendarza OZTS.......68.769,53 

g) Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodzinnych…...................22.380,79 

h) Rodzinne turnieje tenisa stołowego...............................................13.001,99 

i) I liga…............................................................................................26.945,84 

j) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.........44.174,91 

k) II GPP Młodzików............................................................................5.393,93 

l) Pozostała działalność statutowa programów....................................3.960,00 

m) Koszty zadań powierzonych (MZTS).............................................79.631,91           

          2.  Pozostałe koszty...................................................................................................10,00 

       

 

 

  3.  Koszty finansowe 

           - zadań własnych……………………….................................................................49,71 

           - zadań powierzonych………………………............................................................0,00 

          4.  Koszty związane z utrzymaniem administracji...............................................5.230,27 

         5.  Wynagrodzenia członków zarządu........................................................................0,00  

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Razem: 358.415,72 

        

     IV. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności..........................................17.678,33 

            -Wynik na całokształcie działalności zadań własnych............................................8.540,25 

            - Wynik na całokształcie działalności zadań powierzonych...................................9.138,08 


