
 
 
 
 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE                                                   
z działalności Stowarzyszenia SCK „HALS”  

za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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. 

 

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

członków i skierowana była głównie do dzieci i 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 i sport poprzez 

różnorodne działania objawiające się w różnych ich sferach.  

          Stowarzyszenie SCK HALS w 2010 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

1) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe kadetów i juniorów w tenisie stołowym,  

2) Sekcja Tenisa Stołowego Wawer (STS Wawer), 

3) „Sportowy talent”, 

4) Prowadzenie I ligi tenisa stołowego, 

5) Ogólnopolski Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – edycja letnia, 

6) Ogólnopolski Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – edycja jesienna, 

7) III Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym 



oraz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku zorganizowało imprezę pn. 

„Piknik nad Wkrą”. 

           Zrealizowane zadania w głównej mierze miały na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży 

profesjonalnych treningów tenisa stołowego. Pozostałe zadania miały na celu propagowanie kultury 

oraz sportu. Stowarzyszeniu udało się zrealizować cele i program w stopniu bardzo dobrym.  

          Klub w 2010 r. prowadził zajęcia w Gimnazjum nr 105, mieszczącym się w przy ul. Króla 

Maciusia 5 w Warszawie, a treningi były prowadzone 5 razy w tygodniu, dwa razy po 4 h, dwa razy 

po 2 h i jeden dzień w tygodniu 1,5 h. W ferie zimowe oraz w sierpniu zajęcia odbywały się 

codziennie. Natomiast soboty i niedziele były zarezerwowane na rozgrywki meczy ligowych – I, IV 

oraz V ligi. 

          Dzięki wsparciu z Federacji Sportu mogliśmy pokryć część kosztów wynagrodzeń 

szkoleniowców prowadzących treningi. Pod koniec 2010 r. kadra SCK HALS – WARSZAWA 

składała się  z 15 młodzików, 6 kadetów, 4 juniorów, 2 młodzieżowców oraz 11 seniorów, którzy 

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

ligowych, pośród nich 27 zawodników otrzymało licencję PZTS. 

          W jednym z Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych seniorów odnieśliśmy duży sukces, 

gdyż nasz zawodnik Grzegorz Janczewski zajął I miejsce, Artur Kalita III miejsce, natomiast 

Tomasz Makowski IV miejsce na osiemdziesięciu zawodników biorących udział w tymże turnieju. 

Ponadto na rozgrywkach WTK nasi najmłodsi zawodnicy Jakub Miszkurka, Kasper Gutowski oraz 

Mikołaj Szaliński plasowali się na trzech pierwszych pozycjach.  

     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, dążąc do 

awansu. Oprócz doskonałej opieki trenerskiej w osobie instruktora Adama Szateckiego,  wsparcia 

udzielali również Paweł Szeliński oraz nauczyciel WF Tomasz Makowski były reprezentant kadry 

polskiej w tenisie stołowym i jednocześnie nasz zawodnik I ligi, a także do początku grudnia Robert 

Dąbrowski, były reprezentant kraju. 

           Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 2.289,88 zł oraz stratą w wysokości 

1.766,14 zł, która została pokryta zyskiem z lat ubiegłych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

w kasie i na rachunku bankowym............................................................2.289,88   
  
     
     II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,   
          w tym przychodów określonych statutem. 
          1. W 2010 r. jednostka odnotowała następujące przychody : 
          - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 

 pożytku publicznego……….................................................................117.480,00 
          -  przychody z tytułu 1% podatku...............................................................5.824,08 
          - darowizny osób fizycznych i prawnych..................................................54.950,00 
          2. Pozostałe przychody................................................................................2.770,00 
          3. Przychody finansowe..................................................................................200,55 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Razem     181.224,63 
 
       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) Sportowy talent 2009/2010....................................................14.943,54 
b) Sekcja Tenisa Stołowego.......................................................59.712,87 
c) Szkolenie kadetów.................................................................21.680,33 
d) Rodzinne turnieje tenisa stołowego.......................................24.727,36 
e) Piknik nad Wkrą…................................................................34.850,00 
f) Sportowy talent 2010/2011…................................................13.564,96 
g) Grand Prix Weteranów.... .......................................................8.324,80 

          2.  Pozostałe koszty.....................................................................................1.080,00 
          3.  Koszty finansowe.......................................................................................14,15 
  
           ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Razem 178.898,01 
  

          4. Koszty związane z utrzymaniem administracji......................................4.092,76 
           5. Wynagrodzenia członków zarządu.............................................................. 0,00 
 
             
IV. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności...............................(-1.766,14) 

 

 
 
 


