Decyzja
Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 107/III/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie określenia przedmiotów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz
działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD, a także wskazania przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej

Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP i Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na
podstawie postanowień § 61 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu ZHP:
1. Określają przedmioty działalności statutowej odpłatnej według klasyfikacji PKD na:
94.99.Z organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
naturalnego, rozwoju zainteresowań i specjalności
93.19.Z organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
fizycznej i sportu
93.29.Z organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
85.59.B kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia
94.99.Z organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i
w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak osób niezrzeszonych
94.99.Z prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do
aktywności na rynku pracy
94.99.Z działalność na rzecz integracji europejskiej
2. Określają przedmioty działalności statutowej nieodpłatnej według klasyfikacji PKD na:
94.99.Z prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP
94.99.Z upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw
patriotycznych
93.29.Z działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego
86.90.E inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i
Przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży
88.10.Z podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez
Prowadzenie działalności charytatywnej
86.90.E prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a
Także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych
86.90.E prowadzenie zdrowego trybu życia
94.99.Z promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych
stowarzyszenia
94.99.Z upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji
58.19.Z prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
3. Określają przedmioty działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD na:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
58.11.Z Wydawanie książek
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
4. Wskazują na przedmiot przeważającej działalności gospodarczej:
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Komendant
Chorągwi Stołecznej ZHP

Skarbnik
Chorągwi Stołecznej ZHP

(-) hm. Paulina Gajownik

(-) hm. Maciej Kądzielski

