
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MYŚLIWIECKA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-459 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@pomaranczarnia.or
g

Strona www www.pomaranczarnia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01082422000000 6. Numer KRS 0000211613

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antoni Morawski Prezes TAK

Bernard Tabor Wiceprezes TAK

Izabella Dybowska członek zarządu TAK

Ewa Ochodzka członek zarządu TAK

Marcin Kornatowski członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Michał Rogatko Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Mońka członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Robert Popadyniec członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA "POMARAŃCZARNI"
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównymi działaniami Fundacji w roku 2014 było 
1. wspieranie działań Szczepu 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Pomarańczarnia" 
poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne podczas 
- prowadzenie w marcu 2014r. bazy Rajdu Arsenał w gmachu Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego 
w Warszawie W rajdzie wzięli udział harcerki i harcerze ze szczepu Pomarańczarnia, a także harcerki i 
harcerze z drużyn wędrowniczych i młodszo harcerskich z całej Polski.  Wolontariusze organizowali grę 
miejską oraz zajęcia programowe na terenie bazy. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych zajęciach 
dla Bazy,a także w obchodach centralnych odbywających się w Warszawie.
- obchodów 94 lecia szczepu "Pomarańczarnia" w listopadzie 2014 r,  podczas których uczestnicy mieli 
możliwość przybliżenia sylwetek bohaterów okresu II wojny światowej, którzy wpisali się również w 
historię szczepu Pomarańczarnia. Była też okazja do spotkania przyjaciół szczepu Pomarańczarnia, a 
także byłych członków. Podczas obchodów odbył się apel harcerski, kominek obrzędowy szczepu z 
gawędą. Na koniec zorganizowano śpiewanki dla wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie pomogło 
zintegrować środowisko harcerskie oraz przyjaciół szczepu i byłych członków i bliżej poznać siebie 
wzajemnie.
- Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej 2014. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe wzięły udział w 
zimowiskach, koloniach i obozach w trakcie ferii zimowych i wakacji. Podczas organizowanych 
wyjazdów Fundacja wspierała finansowo gromady zuchowe i drużyny harcerskie, umożliwiając zakup 
materiałów programowych wykorzystanych do realizacji zaplanowanego programu.
2. Wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków – wsparcie finansowe remontu gmachu Gimnazjum i 
Liceum im. Stefana Batorego. 
Fundacja zbiera 1% podatku na prowadzenie remontu Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. Na 
wniosek Rady Rodziców Fundacja wypłaciła w bieżącym roku dotację w wysokości 10 000 tys. Złotych.
3. Wspieranie zdolnych uczniów Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, wyróżniających się 
pozytywnym usposobieniem, działaniem poza szkolnym na rzecz drugiej osoby.
Fundacja przyznała wybitnym uczniom nagrodę pieniężną NON SIBI i wręczyła podczas uroczystości 
zakończenia roku w czerwcu 2014 r. 
4. Prowadzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej na Sokołówce w Polanicy Zdroju.
Fundacja w ramach działania Harcerskiej Bazy Turystycznej na Sokołówce prowadziła nieodpłatną i 
odpłatną działalność organizacji pożytku publicznego.
W ramach odpłatnej działalności Fundacja pobierała opłatę za nocleg w Bazie.
Za zebrane środki z różnych źródeł (opłaty za użytkowanie chaty, 1%, darowizny) Fundacja prowadzi 
bieżące wydatki pozwalające utrzymać chatę. W 2014 został załatany przeciekający dach i zostały 
przeprowadzone inne drobne prace remontowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

popieranie działań 
służących ochronie 
zabytkowego budynku 
Gimnazjum i Liceum im. 
Stefana Batorego w 
Warszawie
Fundacja zbiera 1% podatku 
na prowadzenie remontu 
Gimnazjum i Liceum im. 
Stefana Batorego 
mieszczącego się przy ul. 
Myśliwieckiej 6 w 
Warszawie. Na wniosek 
Rady Rodziców działających 
przy Gimnazjum i Liceum 
im. Stefana Batorego, 
Fundacja wypłaciła w 
bieżącym roku dotację w 
wysokości 10 000 tys. 
złotych. Dotacja została 
przeznaczona na remont 
łazienek dla uczniów 
Liceum i Gimnazjum im. 
Stefana Batorego.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 57,844.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52,426.62 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,795.23 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Harcerskiej 
Bazy Turystycznej 
Pomarańczarni na 
Sokołówce w Polanicy 
Zdroju

Fundacja w ramach 
działania Harcerskiej Bazy 
Turystycznej na Sokołówce 
prowadziła nieodpłatną i 
odpłatną działalność 
organizacji pożytku 
publicznego.
W ramach odpłatnej 
działalności Fundacja 
pobierała opłatę za nocleg 
w Bazie.
Za zebrane środki z różnych 
źródeł (opłaty za 
użytkowanie chaty, 1%, 
darowizny) Fundacja 
prowadzi bieżące wydatki 
pozwalające utrzymać 
chatę. W 2014 został 
załatany przeciekający dach 
i zostały przeprowadzone 
inne drobne prace 
remontowe.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 622.56 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 44,255.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 17,783.92 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

23,052.69 zł

12,025.85 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

1 Remont Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego 10,000.00 zł

2 Realizacja programu merytorycznego drużyn i szczepu 3,741.67 zł

3 Prowadzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej Pomarańczarni 968.45 zł

4 Bieżąca działalność fundacji, nagroda NON SIBI 3,073.80 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

35,078.54 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 35,078.54 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

22,765.87 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

40.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 876.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 876.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Antoni Morawski
Bernard Tabor

Izabella Dybowska
Ewa Ochodzka

Marcin Kornatowski
14/07/2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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