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Warszawa, 06.06.2016 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU                                                                                         

z działalności Stowarzyszenia SCKiS „HALS”  

za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 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 ze 

środków Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Ponadto działalność  stowarzyszenia opierała się na 

finansowaniu ze środków pochodzących z wpłat z tytułu 1 %, darowizn od osób fizycznych  

i prawnych, składek członkowskich oraz partnera stowarzyszenia tj. firmy Wadwicz.  

          Stowarzyszenie SCKiS HALS w 2015 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” przy wsparciu finansowym Urzędu 

dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

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

Warszawy, 

4) „Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - obóz sportowy” przy wsparciu 

finansowym Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 
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5) „Program Nadzieje Olimpijskie” przy wsparciu finansowym Polskiej Fundacji Olimpijskiej 

(zadanie będzie trwało do 31.12.2016 r.), 

6) Prowadzenie I ligi tenisa stołowego, 

7) Obóz zimowy w Białymstoku, 

8) Obóz letni w Austrii, 

9) Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza Seniorów, 

10) II WTK Młodzików, 

11) 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 i udoskonalali techniki gry w duchu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa, 

które przyczyniają się do odpowiedniego rozwoju i budują motywację. Niewątpliwie, w przyszłości 

przełożą się one na inne dziedziny życia.    

          Klub SCKiS HALS Warszawa w 2015 r. prowadził zajęcia w ZS nr 115, mieszczącym się  

przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie, a także na  Mokotowie w WKS Warszawianka.  Treningi 

były prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele odbywały się mecze 

ligowe lub wyjazdy na turnieje. W 2015 r. klub zorganizował dwa obozu sportowe tj. w ferie 

zimowe w Białymstoku, a w wakacje w Austrii.   

W sezonie 2014/2015 kadra SCKiS HALS posiadała drużyny grające w I, II, III  i dwie IV 

lidze mężczyzn oraz dwie drużyny w II lidze kobiet, natomiast w sezonie 2015/2016 – I i II ligę 

kobiet oraz II, III, IV oraz V ligę mężczyzn. Łącznie klub liczył ponad 50 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 2015 r. stowarzyszenie SCKiS HALS otrzymało dofinansowanie od Polskiej Fundacji 

Olimpijskiej na prowadzenie Programu Nadzieje Olimpijskie, wpierającego dzieci i młodzież, 

uprawiające sporty olimpijskie, które osiągają wyniki prognozujące kontynuację ich kariery 

sportowej i prawdopodobieństwo udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Jest to dla naszego klubu 

dowód najwyższego uznania, gdyż tylko nieliczne podmioty otrzymały wsparcie finansowe w tym 

programie. Zadanie potrwa do końca 2016 r.  

        W 2015 r. klub osiągnął wiele sukcesów, za sprawą naszych trenerów – Adama 

Szateckiego, Michała Zakrzewskiego, Marcina Kubika, Andrzeja Szelińskiego i Tomasza 

Makowskiego oraz naszych zawodników, którzy niejednokrotnie stawali na podium w różnego 

rodzaju turniejach. Nasze największe osiągnięcia w 2015 r. to m.in.:  

- I miejsce w kat. Hopes Boys’ Singles w turnieju Italian Junior&Cadet Open 2015, 
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- Mistrzostwo Polski Kadetów w grze podwójnej, 

- Mistrzostwo Polski Młodzików w grze pojedynczej, 

- Mistrzostwo Warszawy Kadetów w grze podwójnej,   

- I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego, 

- I miejsce w III Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w singlu i deblu,  

- I miejsce w II Grand Prix Polski Młodzików, 

- I miejsce w I WTK Juniorów,                    

- I miejsce w II WTK Juniorów. 
 

Najlepszymi wynikami mogą poszczycić się Agata Zakrzewska, Maciej Kubik, Jakub Miszkurka 

oraz Mikołaj Szaliński. 

     Dzięki temu, że klub posiada kilka drużyn ligowych  dzieci i młodzież, które przychodzą 

obecnie na zajęcia mają perspektywę dalszego rozwoju w klubie i mogą stale podwyższać swój 

poziom, dążąc do awansu do wyższej ligi. 

W 2015 r. Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” kontynuowało działalność 

rozpoczętą dwa lata wcześniej, w obszarze kulturalnym. Zajęcia odbywały się w Wawerskim 

Centrum Kultury Filia „Marysin”. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 12-17 lat, które są bardzo 

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

naszych podopiecznych jest zaproszenie do zagrania podczas np. Półmaratonu Warszawskiego bądź 

podczas 10 lecia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Niestety w związku z tym, że pod koniec 

roku pojawiły się problemy lokalowe, zajęcia zostały czasowo wstrzymane. Jednakże, pod koniec 

roku Zarząd stowarzyszenia podjął stosowne działania, dzięki którym orkiestra na pewno w 

kolejnym roku wznowi swą działalność. 

           Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 7.303,60 zł oraz stratą 

w wysokości 45.355,70 zł. Zarząd proponuje pokryć stratę z funduszu zadań powierzonych.  
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

A. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne  

w kasie i na rachunku bankowym.........................................................................6.413,60 

     

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

          w tym przychodów określonych statutem. 

 

W 2015 r. jednostka odnotowała następujące przychody: 

 

          1. Przychody z działalności statutowej ...............................................................306.661,25 

a) dotacje publiczne................................................................................73.709,00 

     - Miasto Stołeczne Warszawa..............................................................44.709,00 

                            - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy..........................................29.000,00 

 

b) dotacja Polskiej Fundacji Olimpijskiej...............................................56.000,00 

 

c) przychody z tytułu 1 % podatku........................................................14.089,25 

 

d) darowizny osób fizycznych i prawnych...........................................128.453,00 

 

e) wpłaty uczestników............................................................................15.610,00 

 

f) składki członkowskie..........................................................................16.200,00 

 

g) dofinansowanie zadania (SZSWiW).......................................................550,00 

 

h) pozostała działalność statutowa programów........................................2.050,00 

  

              2. Przychody finansowe............................................................................................13,48 
           
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                   Ogółem wszystkie przychody:  306.674,73 
 

      C.  Informacja  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  

               i  niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.  

               W księgach rachunkowych jednostki przyjęto następujący układ kosztów: 

                   

               I. Koszty realizacji zadań statutowych...............................................................305.250,27     

 

                    1.Zadania sportowe....................................................................................295.580,27          

a) Program Nadzieje Olimpijskie............................................................19.380,00 

b) Turniej we Włoszech..........................................................................10.219,71 

c) WTK…….............................................................................................7.664,72 

d) Rodzinne turnieje tenisa stołowego....................................................14.769,02 

e) I liga…..................................................................................................9.780,62 

f) Sekcja tenisa stołowego......................................................................94.700,54 

g) Obóz sportowy....................................................................................39.671,67 

h) Grand Prix Polski Weteranów…….....................................................26.966,25 

i) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.............72.352,74 

j) Koszty zadań powierzonych (MZTS)........................................................75,00 

 

 

                     2.Zadania kulturalne i pozostałe....................................................................9.670,00 
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                        a) Orkiestra BIG BAND „HALS”..............................................................5.940,00 

                        b) Pozostała działalność statutowa programów..........................................3.730,00 

 

                 II. Pozostałe koszty..............................................................................................46.780,16 

          

  1. Rezerwa na zobowiązania............................................................................36.620,00   

                  2. Koszty finansowe...........................................................................................1.660,27 

                  3. Pozostałe koszty…………………………….................................................4.351,00 

                  4. Koszty związane z utrzymaniem administracji..............................................4.148,89 

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

         

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

                                                                                       Ogółem wszystkie koszty: 352.030,43 
        

    D. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności............................................-45.355,70 

            -Wynik na całokształcie działalności zadań własnych.........................................-45.280,70 

            - Wynik na całokształcie działalności zadań powierzonych........................................-75,00 


