
 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Stowarzyszenia SCK „HALS”  
za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

 
Nazwa i siedziba: 

Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury „HALS” 

ul. Karczewska 18 

04-112 Warszawa 

 

Zarząd Stowarzyszenia „HALS” działał w następującym składzie: 

1. Monika Kamińska – Dyrektor Zarządu 

2. Jarosław Adamkiewicz – Dyrektor Finansowy 

3. Daniel Studziński – Dyrektor Administracyjny 

 

           Stowarzyszenie w marcu 2008 roku zmieniło swoją siedzibę z ul. Okólnik 11 na ul. 

Karczewską 18 w Warszawie. 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w oparciu o twórczą, społeczną pracę jego 

członków i skierowana była głównie do środowiska akademickiego oraz młodzieży uczącej się. 

Stowarzyszenie zrzesza w swych szeregach osoby wywodzące się z wielu organizacji 

młodzieżowych i studenckich. Osoby te poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń na polu 

animacji kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych wśród 

młodzieży propagują kulturę poprzez różnorodne działania objawiające się w różnych jej sferach.  

Stowarzyszenie SCK HALS w 2008 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym  

2) Prowadzenie I ligi tenisa stołowego 

            Szkolenie dzieci i młodzieży w  Tenisie Stołowym na terenie Dzielnicy Wawer miało na 

celu zapewnienie dzieciom i młodzieży głównie do 18 roku życia profesjonalnych treningów tenisa 

stołowego. Stowarzyszeniu udało się zrealizować cele i program. Niestety Stowarzyszenie nie 

otrzymało dofinansowania na swoją największą imprezę czyli Warszawski Festiwal Szantowy i      

z tego powodu większy nacisk został położony na profesjonalne szkolenie w tenisie stołowym w 

oparciu o pozyskany zespół I ligowy w 2007 roku. W 2008 roku udało się  stworzyć zespół złożony 

z kadetów i juniorów w V lidze, oraz zespół seniorów również w V lidze. Drużyna seniorów 

wywalczyła już awans do IV ligi.   



           Klub w pierwszej połowie 2008 roku działał przy ZS nr 70 przy ul. Bajkowej w Radości. 

Treningi były prowadzone 3 razy w tygodniu a w okresie ferii zimowych i w sierpniu codziennie. 

W połowie roku  działalność klubu została przeniesiona do hali sportowej przy ul. Siennickiej 40                   

z uwagi na lepsze warunki zapleczowe oraz możliwość zwiększenia  ilości godzin treningu. Dzięki 

temu od września zajęcia są prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku. Natomiast soboty i 

niedziele są zarezerwowane na rozgrywki meczy ligowych. Z uwagi na zmianę miejsca szkoleń i 

dużą odległość pomiędzy tymi placówkami aby nie stracić dotychczasowej młodzieży, którą 

szkoliliśmy w Radości, klub kontynuował zajęcia dla najmłodszych w SP 195 na Marysinie w 

ramach zadania szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym. Dzięki wsparciu kwotą 2700 zł,    

z Federacji Sportu Urzędu miasta st. Warszawy zawodnicy grający w V lidze otrzymali sprzęt 

sportowy w postaci nowych okładzin i desek oraz piłeczki pingpongowe. Obecnie kadra SCK 

HALS – WARSZAWA składa się  z 12 młodzików, 3 juniorów młodszych, 4 kadetów, 5 juniorów i 

2 młodzieżowców, którzy przychodzą na zajęcia regularnie i uczestniczą w różnych zawodach oraz 

rozgrywkach ligowych. Ponadto na rozgrywkach WTK nasi zawodnicy Marcin Sasimowski Adam 

Winiarek zawsze plasują się w I ósemce turnieju. Dzięki temu, że klub posiada drużynę I ligową  

młodzież, która przychodzi obecnie na zajęcia ma perspektywę dalszego rozwoju w klubie i może 

stale podwyższać swój poziom. Oprócz doskonałej opieki trenerskiej w osobie instruktora Adama 

Szateckiego,  wsparcia udzielają również Dariusz Miazga absolwent AWF były zawodnik III 

ligowy w tenisie stołowym oraz nauczyciel WF Tomasz Makowski były reprezentant kadry polskiej 

w tenisie stołowym. 

           Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 2.075,50 zł oraz stratą 2.692,71 zł, 

która została pokryta w całości funduszem statutowym wypracowanym w latach poprzednich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
 
I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne  

w kasie i na rachunku bankowym............................................................2.075,50     
  
     
     II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,   
          w tym przychodów określonych statutem. 
          w 2008 r. jednostka odnotowała następujące przychody : 
           - z tytułu składek członkowskich za 2008 r..................................................170,00 

     - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
  pożytku publicznego (Urząd Dzielnicy Wawer)..................................20.000,00 

          -  przychody z tytułu 1% podatku.............................................................12.714,61 
          - darowizny osób fizycznych i prawnych.................................................31.500,00 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Razem 64.384,61 
 
       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                                        

a) Sekcja Tenisa Stołowego.....................................................50.024,49 
b) Informator Wawra.......................................................................80,00 
c) I Liga Tenisa Stołowego........................................................5.828,70 

          2.  Koszty finansowe......................................................................................55,63 
  
           ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     Razem 55.988,82 
  

          3. Koszty związane z utrzymaniem administracji...................................11.088,50 
           4. Wynagrodzenia członków zarządu.............................................................. 0,00 
 
             
IV. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności..............................(-2.692,71) 

 

 
 
 
 


