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Warszawa, 28.05.2015 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU                                                                                         

z działalności Stowarzyszenia SCKiS „HALS”  

za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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.  

 

           Działalność Stowarzyszenia w 2014 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 BAND „HALS”.  Większość zadań organizowana była przy wsparciu finansowym ze 

środków Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Wawer oraz Dzielnicy 

Praga Południe. Ponadto działalność  stowarzyszenia była finansowana ze środków pochodzących  

z wpłat z tytułu 1 %, darowizn od osób fizycznych i prawnych, składek członkowskich oraz 

sponsorów (firma Wadwicz oraz sieć sklepów marki AMERICA STORE). Dodatkowo w 2014 r. 

pozyskaliśmy nowego sponsora tj. Raiffeisen Bank Polska S.A., który sfinansował nam zakup 

instrumentów klawiszowych, perkusji, pulpitów oraz nagłośnienia dla orkiestry. 

          Stowarzyszenie SCKiS HALS w 2014 r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

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

Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, 

2) „Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodzinnych w tenisie stołowym” przy wsparciu 

finansowym Urzędu dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

3) „7 Grand Prix Polski Weteranów” przy wsparciu  finansowym Biura Sportu i Rekreacji m. st. 

Warszawy, 
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4) „Intensywne szkolenie stacjonarne wraz z obozem sportowym w zakresie tenisa       

stołowego” przy wsparciu finansowym Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

5) „Imprezy rekreacyjno-sportowe – Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne” przy wsparciu 

finansowym Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 

6) Prowadzenie I ligi tenisa stołowego, 

7) Obóz w Gdańsku, 

8) WTK Żaków, 

9) IMW Seniorów, 

10) IMW Juniorów, 

11) IMW Kadetów i Skrzatów, 

12) Turniej MASTERS Ogólnopolskiego Grand Prix Turniejów Rodzinnych, 

13) Orkiestra BIG BAND „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, które niewątpliwie przekładają się 

później na inne dziedziny życia.   

          Klub SCKiS HALS Warszawa w 2014 r. prowadził zajęcia w ZS nr 115, mieszczącym się  

przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie, a w pierwszej połowie roku również w SP 157 przy ul. 

Kazimierzowskiej 16 w Warszawie.  Treningi były prowadzone codziennie od poniedziałku do 

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

odbył się obóz sportowy w Gdańsku.   

W sezonie 2013/2014 kadra SCKiS HALS – Warszawa posiadała drużyny grające w  I, III  

i dwie w V lidze mężczyzn oraz w II lidze kobiet, natomiast w sezonie 2014/2015 drużyny grające 

w I, II, III  i dwie IV lidze mężczyzn oraz dwie drużyny 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 większość z nich 

otrzymała licencję PZTS.  

        W 2014 r. nasz klub osiągnął wiele sukcesów, za sprawą naszych trenerów – Adama 

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

zawodników, którzy niejednokrotnie stawali na podium w różnego rodzaju turniejach, takich jak 

m.in.: Mistrzostwa Polski, a także WTK, WOM oraz Grand Prix Polski. Zawodnicy naszego klubu 

w 2014 r. osiągali bardzo wysokie noty, a najlepszymi wynikami mogą poszczycić się Agata 
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Zakrzewska oraz Monika Klimczak wśród dziewcząt, natomiast wśród chłopców Maciej Kubik, 

Jakub Miszkurka oraz Mikołaj Szaliński. 

Nasze  największe osiągnięcia w 2014 r. to : 

- Mistrzostwo Polski Kadetów w grze podwójnej, 

- Mistrzostwo Mazowsza Kadetów, 

- Drużynowe Mistrzostwo Polski Młodzików, 

- Drużynowe Mistrzostwo Mazowsza Młodzików, 

- Mistrzostwo Polski Żaków w grze pojedynczej, 

- Mistrzostwo Polski Żaków w grze podwójnej, 

- I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Żaków, 

- I miejsce w finale WOM w singlu, deblu oraz w grze mieszanej, 

- I miejsce w III GP Kadetów, 

- I miejsce w Grand Prix Polski Młodzików, 

- I miejsce w II WTK Kadetów, 

- I miejsce w finale WOM Kadetów. 

     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, Grzegorz Janczewski, Andrzej Sas oraz Michał Kwaśniewski. 

W 2014 r. Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” kontynuowało działalność 

rozpoczętą w roku ubiegłym w obszarze kulturalnym. Zajęcia odbywały się w Wawerskim Centrum 

Kultury Filia „Marysin”. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 11-16 lat, które są bardzo uzdolnione 

muzycznie i chętne do kształtowania pasji muzycznej. Dowodem na niezwykły talent naszych 

podopiecznych jest zaproszenie do zagrania podczas dwóch ważnych imprez biegowych  

w Warszawie w 2014 r. Niewątpliwie orkiestra bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Jesteśmy 

przekonani, że w przyszłości uświetni niejedną ważną uroczystość. 

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

obsługi finansowej Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego, która obowiązywała do lipca 2014 

r, a w związku z tym również w 2014 r. istniała konieczność włączenia części kosztów  

i przychodów Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego do rocznego sprawozdania finansowego. 

           Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 27.391,29 zł oraz stratą 

w wysokości 34.177,37 zł, która powstała w związku z włączeniem do sprawozdania wyniku 

finansowego zadań powierzonych w wysokości - 37.229,04 zł. Wynikiem finansowym zadań 

własnych jest zysk w wysokości 3.051,67, który zostanie przeznaczony na realizację celów 

statutowych stowarzyszenia. 
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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.......................................................................23.346,29 

- środki pieniężne własne....................................................................................20.609,46 

- środki pieniężne z zadań powierzonych..............................................................2.736,83   

     

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

          w tym przychodów określonych statutem. 

 

W 2014 r. jednostka odnotowała następujące przychody: 

 

          1. Przychody z działalności statutowej ...............................................................230.890,00 

a) Dotacje publiczne...............................................................................67.828,00 

     - Miasto Stołeczne Warszawa..............................................................40.828,00 

                            - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy..........................................24.000,00 

                            - Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy...............................3.000,00 

 

b) Sponsoring..........................................................................................46.920,00 

 

c) Pozostałe przychody.............................................................................4.925,00 

 

d) Przychody z tytułu 1 % podatku...........................................................2.733,60 

 

e) darowizny osób fizycznych i prawnych ..........................................108.293,40 

 

f) składki członkowskie...............................................................................190,00 

 

         2. Przychody z zadania powierzonego MZTS.........................................................26.190,00 

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

               Razem:  257.080,00 
 

       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...............................................................285.261,32               

          

a) WTK Młodzików.................................................................................4.845,56 

b) Rodzinne turnieje tenisa stołowego...................................................10.240,61 

c) I liga…...............................................................................................28.715,54 

d) Turniej MASTER Ogólnopolskiego Grand Prix Turniejów Rodzinnych…… 

….........................................................................................................2.275,82 

e) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży............66.391,40 

f) Orkiestra BIG BAND „HALS”…….................................................18.848,00 

g) Grand Prix Polski Weteranów……....................................................20.426,00 

h) Pozostała działalność statutowa programów......................................21.835,30 
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i) Intensywne szkolenie stacjonarne wraz z obozem sportowym….....48.264,05 

j) Koszty zadań powierzonych (MZTS)................................................63.419,04           

          2.  Pozostałe koszty....................................................................................................600,00    

          3.  Koszty finansowe 

           - zadań własnych………………………....................................................................70,25 

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

          4.  Koszty związane z utrzymaniem administracji.................................................5.325,80 

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

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

              Razem: 291.257,37 

        

     IV. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności.......................................-34.177,37 

            -Wynik na całokształcie działalności zadań własnych..........................................3.051,67 

            - Wynik na całokształcie działalności zadań powierzonych..............................-37.229,04 


