SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI HARCERSTWA
CENTRUM WYCHOWANIA
MORSKIEGO ZHP
ZA ROK 2018

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności
za rok ubiegły.

1.1

Dane fundacji.

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5 81-345 Gdynia
Strona www: cwm.edu.pl
e-mail: cwm@zhp.pl
Tel: 58 62090620907
KRS 0000384173
NIP 586-226-93-52
Regon 221235500-00025

1.2

Dane dotyczące członków zarządu fundacji.
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

hm. Rafał Klepacz - Prezes Zarządu Fundacji
phm. Wiktor Wróblewski - Członek Zarządu Fundacji
phm. Rafał Maresch - Członek Zarządu Fundacji

1.3

Cele statutowe fundacji.

1. Celami Fundacji są:
1) Wspieranie ruchu młodzieżowego oraz działalności wychowawczej i edukacyjnej
na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności wspieranie harcerstwa polskiego, przez
gromadzenie środków finansowych i materialnych przeznaczanych na działania
związane z wychowaniem wodnym i morskim, realizowane w szczególności
poprzez:
a) pomoc przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych;
b) organizowanie różnych form kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży i
osób dorosłych;
c) organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej,
ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych miasta Gdyni
i polskiego Pomorza;
d) wspieranie dziecięcego i młodzieżowego ruchu kulturalnego oraz promowanie
w kraju i zagranicą kultury uwzględniającej dorobek i osiągnięcia polskiej
marynistyki i wodniactwa;
e) wspieranie różnych form edukacji;
f) wspieranie ruchu ekologicznego i wszelkich przedsięwzięć mających na celu
ochronę środowiska naturalnego, w tym w szczególności środowiska wodnego
i morskiego;
g) upowszechnianie wiedzy i idei harcerskiego wychowania morskiego;
h) promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka

oraz akceptacji różnorodności kulturowej i rasowej;
i) budowanie pozytywnych związków oraz poczucia odpowiedzialności za
wspólnoty: rodzinną, lokalną, narodową oraz regionalną (rozumianą jako
ponadnarodową) ;
j) stwarzanie warunków do rozwoju mobilności młodych ludzi oraz promowanie
międzynarodowej współpracy młodzieżowej, ze szczególnym uwzględnieniem
integracji europejskiej;
k) promowanie idei światowego skautingu;
l) pomoc przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych,
a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych;
2) Prowadzenie szkoleń żeglarskich, i przygotowanie kadr żeglarskich dla organizacji
wychowawczych,
3) Propagowanie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą i bezpiecznego uprawiania
sportów wodnych w społeczeństwie,
4) Wspieranie osób niepełnosprawnych, wykluczonych, seniorów w budowaniu
swojego poczucia wartości poprzez umożliwianie im przeżywania przygód i
uprawiania żeglarstwa,
5) Wspieranie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa
obywatelskiego i aktywnego udziału młodzieży w tym procesie,
6) Organizowanie wokół celów Fundacji ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jej
rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i zagranicą,
7) Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, administracją rządową
oraz sektorem gospodarczym w zakresie edukacji, spraw dzieci i młodzieży oraz
wychowania,
8) Finansowe wspieranie działalności harcerskiej.

2.1

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych.
1) Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o substrat materialny Fundacji
oraz środki powierzone przez podmioty trzecie;
2) Współpracę z:
a) polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi,
w szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym lub zbliżonym co
Fundacja charakterze;
b) władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu;
c) środowiskami kultury, nauki, kultury fizycznej i sportu działającymi w zakresie
objętym celami fundacji;
d) Światową Organizacją Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym
Stowarzyszeniem Przewodniczek i Skautek (WAGGGS), Międzynarodowym
Bractwem Skautów i Przewodniczek (lSGF) oraz międzynarodowymi
organizacjami o tym samym charakterze.

Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej;
Prowadzenie działalności Szkoleniowej, naukowej i badawczej;
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków i imprez;
Integrowanie i inspirowanie środowisk wodniackich i marynistycznych do działań
zbieżnych z celami Fundacji;
7) Organizowanie i finansowanie rejsów, wyjazdów studyjnych i misji;
8) Wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji o zbliżonym lub takim samym celu
działania.
3)
4)
5)
6)

2.2

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Nie dotyczy.

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.
• Działalność Organizatorów Turystyki
• Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
• Wydawanie książek
• Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
• Pozostała działalność wydawnicza
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją kultura oraz
pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
• Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 – Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów związanych
z najmem jachtów
Załącznik 2 – Uchwała nr 2/2018 w sprawie decyzji o naprawie ksiąg finansowych
Załącznik 3 – Uchwała nr 2a/2018 w przedmiocie naprawy ksiąg finansowych
Załącznik 4 – Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia cennika najmu jachtów
Załącznik 5 – Uchwała nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu najmu jachtów
Załącznik 6 – Uchwała nr 5/2018 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu najmu jachtów
konsumentom
Załącznik 7 – Uchwała nr 6/2018 w przedmiocie zatwierdzenia planu pracy na rok 2019 i
budżetu na rok 2019.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.

5.

Struktura rzeczowa przychodów
LP
1

Za bieżący rok obrotowy
Kwota
% struktury
1 379 429,30
74,40

Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej i gosp.
krajowej :
Składki określone statutem
Inne przychody z działalności statutowej krajowej:
-darowizny
-rejsy sportowo-szkoleniowe
-szkolenia
-dodatkowe projekty
Inne przychody z działalności gospodarczej krajowej :
-usługi związane z wynajmem
-czartery
Przychody ze sprzedaży towarów :
Przychody ze sprzedaży krajowej
Inne przychody operacyjne
Przychody ze zbycia ST
Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody finansowe
Odsetki
Inne przychody z operacji finansowych

2
3

4

Razem

0,00
1 127 467,98
1 820,35
1 108 127,64
2 519,99
15 000,00
251 961,32
228 719,42
23 241,90
7 741,48
7 741,48
457 287,13
0,00
457 287,13
9 563,12
0,00
9 563,12

0,00
60,81
0,09
59,77
0,14
0,81
13,59
12,34
1,25
0,42
0,42
24,66
0,00
24,66
0,52
0,00
0,52

1 854 021,03

100,00

Struktura rzeczowa wyników działalności ze względu na jej rodzaj :
Rodzaj działalności
Statutowa nieodpłatna
statutowa odpłatna
gospodarcza
finansowa
operacyjna
zarząd ogólny
Razem:

6.

przychody
12 000,00
1 115 467,98
259 702,80
9 563,12
457 287,13
0,00
1 854 021,03

koszty

wynik działalności

12 000,00
1 267 957,75
21 258,95
28 708,10
294 895,23
430 722,02
2 055 542,05

0
-152 489,77
238 443,85
-19 144,98
162 391,90
-430 722,02
-201 521,02

Informacja o poniesionych kosztach.

Struktura rzeczowa kosztów
LP
1

2
3

Wyszczególnienie
Koszty z działalności statutowej i gosp. krajowej :
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności statutowej odpłatnej
Koszty działalności gospodarczej i ogólnozakładowe:
- koszty działalności gospodarczej
- koszty ogólnego zarządu
Wartość sprzedanych towarów
Inne koszty operacyjne :
- koszt amortyzacji wartości firmy
- koszty ze zbycia ST
- pozostałe koszty operacyjne

Za bieżący rok obrotowy
Kwota
1 729 829,00
12 000,00
1 267 957,75
449 871,25
19 149,23
430 722,02
2 109,72
294 895,23
58 752,72
0,00
236 142,51

% struktury
84,15
0,58
61,69
21,88
0,93
20,95
0,10
14,35
2,86
0,00
11,49

4

Koszty finansowe:
- odsetki
-pozostałe
Razem

7.

Dane w następującym zakresie:

7.1

Zatrudnienie w fundacji.

28 708,10
28 708,10
0,00
2 055 542,05

1,40
1,40
0,00
100,00

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 8
W tym:
a) wg zajmowanych stanowisk:
dyrektor zarządzający
starszy mechanik
starszy oficer
starszy kucharz
specjalista ds. obsługi klienta
specjalista ds. marketingu
specjalista ds. logistyki
asystent biura
b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

7.2.

Wynagrodzenia.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
7.2.1
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej)
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacone w 2018 roku :
Ogółem brutto:
427 288,16zł
W tym:
Wynagrodzenia:
416 999,36zł
Nagroda uznaniowa:
5 700,00zł
Ekwiwalent za urlop: 4 588,80
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
7.2.2
wyłącznie działalnością gospodarczą.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2018 wynosiło łącznie 46.930,00 zł co daje przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacane łącznie członkom Zarządu 3 910,83 zł brutto.

7.2.3

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia ogółem:
W tym:
Z tytułu umów o dzieło : 8 600,00zł
Z tytułu umów zlecenia: 35 583,50zł

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP nie udzielała pożyczek pieniężnych.

7.4

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Fundacja Harcerstwa CWM ZHP nie posiada lokat na rachunkach bankowych.

7.5

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP w 2014 roku objęła 50
udziałów w spółce: CSM sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 000,00 zł. Spółka w roku 2018
nie osiągnęła zysku.

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych
na to nabycie.

Nie dotyczy.
7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

W roku obrachunkowym dokonano zakupu środków trwałych opłacony z wkładu własnego
TISE w ramach projektu” wdrażanie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w
ramach Krajowego Funduszu Przedsiebiorczości Społecznej realizowanego w działaniu 2.9
Programu operacyjnego Wiedza , Edukacja Rozwoj 2014-2020
- Jacht Żaglowy o wartości 308 943,09 pln, VAT 71.056,91p

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Wartość aktywów
Lp
1
A
A.I
A.II
II.1
II.1.a
II.1.b

Wyszczególnienie
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne netto:
Rzeczowe aktywa trwałe netto:
Środki trwałe netto:
Grunty
Budynki, lokale

Stan na
9)
Zmiany
Stan na
początek
Zwiększenia Zmniejszenia
koniec okresu
okresu
3
4
5
6(3+4-5)
454 830,86
124 442,65
104 959,15 474 314,36
303 555,84
58 752,72
244 803,12
170 758,52
308 943,09
180 816,79 298 884,82
110 776,14
298 884,82
100 717,87 308 943,09
0
0
0
0
0

Urządzenia techniczne
wartość netto
II.1.d Środki transportu
wartość netto
II.1.e Inne środki trwałe
wartość netto
II.2. Środki trwałe w budowie
II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
A.IV. Inwestycje długoterminowe
IV.3.a. Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
Udziały i akcje
Udzielone pożyczki
IV.3.b Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach pozostałych
Udziały i akcje
Udzielone pożyczki
A.V Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

0

0

0

28 713,46

22 669,53

80 454,14

269 526,96

1 608,54

6 688,33

II.1.c

51 382,99
41 038,01

308 943,09

8 296,87
70 040,65
0
0

70 040,65
0
0

0,00

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

Struktura i wysokość zobowiązań

L
P
1

2

Wyszczególnienie

Ogółem

Z tego w
okresie spłaty
do 1 roku

Z tego w Z tego w
okresie
okresie
spłaty
spłaty
od 1 roku od 3 lat 5
do 3 lat
lat
0
0
0
0
0
0
0

Z tego w
okresie spłaty
powyżej 5 lat

Zobowiązania krótkoterminowe:
Wobec Głównej Kwatery ZHP:
wobec pozostałych jednostek:
Zobowiązania długoterminowe

770 854,74
531 788,00
239 066,74
832 843,65

770 854,74
531 788,00
239 066,74

Wobec Głównej Kwatery ZHP tytułem pożyczek
długoterminowych
wobec jednostek pozostałych tytułem pożyczek
długoterminowych

702 710,00

0

0

832 843,65
0 702 710,00

130 133,65

0

0

0

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują.

0
0
0

130 133,65

Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności.

8.

Senior na fali

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

9.

Deklaracje podatkowe za rok 2018 zostały złożone terminowo.
Zaległości w zobowiązaniach podatkowych – nie występują.

10.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola
oraz jej wyniki.

W dniach 10.01 – 31.01 2018 była przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Wyniki kontroli zostały opisane w sprawozdaniu pokontrolnym a wszelkie
nieprawidłowości zostały usunięte i skorygowane w roku 2018.

…………………………………
podpis członka zarządu fundacji

…………………………………
podpis członka zarządu fundacji

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

