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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
za 2010 rok
z działalności Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek –
organizacji pożytku publicznego

1. Dane o Stowarzyszeniu :
Nazwa:
Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek
Adres do korespondencji: 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 1
E-mail pomoc@dom-rodzina-czlowiek.org
Data wpisu do KRS: 26.09.2007
Numer KRS 0000288087
Data wpisu do KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego: 6.04.2010
REGON : 141118554
NIP: 525 24 08 714
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta:
16 1090 1030 0000 0001 0912 9667
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia – Zofia Korzeniecka-Podrucka
Viceprezes Stowarzyszenia – Maciej Cieplak
Skarbnik Stowarzyszenia – Marzena Kaczyńska
Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom zagrożonym na skutek różnych
przyczyn takich jak: chroniczne ubóstwo, kalectwo, brak dostępu do informacji lub pomocy
prawnej, wykluczeniem społecznym, przede wszystkim na terenie Żoliborza.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- pozyskiwanie żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby i rozdzielanie jej wśród
potrzebujących
- współpracę z radnymi i Urzędem Dzielnicy Żoliborz w dziedzinie obrony potrzebujących
- udzielanie lub finansowanie pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie same takiej
pomocy uzyskać
- prowadzenie ośrodka informacji dotyczącej możliwości znalezienia pracy dostosowanej do
warunków poszukującego
- współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami zastępczymi
- poszukiwanie sprzętu umożliwiającego pracę lub dostęp do nauki i informacji osobom
niepełnosprawnym
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- organizację grup wsparcia i samopomocy
Cele te realizowane są przez:
Stowarzyszenie jest znane z prowadzenia ogólnopolskiej akcji zbierania nakrętek po
napojach, a za pozyskane z ich sprzedaży fundusze, kupujemy wózki inwalidzkie, protezy i
specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, których sytuacja
materialna nie pozwala na samodzielny zakup sprzętu pozwalającego na funkcjonowanie w
społeczeństwie.
Udzielamy bezpłatnych porad prawnych. Prowadzimy akcje dożywiania dla najbardziej
potrzebujących. Wspierająca nasze działania żoliborska młodzież, udziela korepetycji
dzieciom z rodzin wykluczonych społecznie. Organizujemy pikniki dla mieszkańców
dzielnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez nas wernisaże
malarskie, prezentujące piękno polskiego krajobrazu i zabytkowe dworki.

2. Prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie w 2010
Stowarzyszenie zakupiło specjalistyczny wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego Roberta
Pietrasa ( w wypadku doznał urazu kręgosłupa – sparaliżowany ) z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Koszt zakupu wózka został sfinansowany z przychodów ze sprzedaży
plastikowych nakrętek zebranych w ogólnopolskiej akcji „Nakrętka”. Koszt wózka wyniósł
10.130zł. Uroczyste przekazanie wózka dla Roberta Pietrasa odbyło się 28 stycznia 2010 roku
o godz.15.00 w pubie Żagiel, ul. Wybrzeże Gdyńskie 1 w Warszawie.
Stowarzyszenie zakupiło specjalistyczny wózek inwalidzki z napędem elektrycznym dla
niepełnosprawnego Pawła Barańskiego ( porażenie mózgowe czterokończynowe ) z
Warszawy. Koszt zakupu wózka został sfinansowany z przychodów ze sprzedaży
plastikowych nakrętek zebranych w ogólnopolskiej akcji „Nakrętka”. Koszt wózka wyniósł
18.200zł. W roku 2010 zapłacono 16.000zł. Producent zgodził się na szybsze przekazanie
wózka jeszcze w 2010 r. W roku 2011 Stowarzyszenie musi dopłacić jeszcze 2.200zł w
2011r. Uroczyste przekazanie wózka dla Pawła Barańskiego odbyło się 15 października 2010
roku o godz.12.00 w Miejskim Gimnazjum w Zielonce im. kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul.Łukasińskiego1/3.
Stowarzyszenie pozyskało sponsora – firmę DHL – która przekazała pieniądze na zakup łóżka
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej Jowity. Koszt zakupu łóżka wyniósł 4200 zł.
6.04.2010 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nadał
organizacji status organizacji pożytku publicznego. W roku 2011 spodziewamy się wsparcia
finansowego w związku z przekazaniem 1% podatku na nasze cele statutowe przez licznych
sympatyków Stowarzyszenia i ludzi dobrej woli.

3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych
w 2010 roku
W okresie sprawozdawczym działalność Stowarzyszenia była finansowana z dwóch źródeł:
1. składek członkowskich ( za które Stowarzyszenie pokrywa koszty najmu lokalu przy
ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa )
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2.
Z prowadzenia ogólnopolskiej akcji „Nakrętka” – polegającej na zbieraniu
plastikowych nakrętek po napojach, a za pozyskane z ich sprzedaży fundusze, kupujemy
wózki inwalidzkie, protezy i specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji dla osób
niepełnosprawnych, których sytuacja materialna nie pozwala na samodzielny zakup sprzętu
pozwalającego na funkcjonowanie w społeczeństwie.

4. Sytuacja prawna w 2010 roku
Statut Stowarzyszenia z 8.09.2009 roku nie uległ zmianie i obowiązywał w okresie
sprawozdawczym.

5. Uchwały Zarządu
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia nie podejmował uchwał.

6. Przychody uzyskane w 2010 roku
Stowarzyszenie uzyskało w 2010 roku przychody w wysokości
z następujących źródeł :
- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2009 rok w wysokości
- spadek
- zapis
- składki członkowskie
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
w tym darowizny z tytułu 1% 0,00 zł
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych
- dotacje –
- sprzedaż plastikowych nakrętek zebranych w akcji „Nakrętka”
- dochody z akcji charytatywnych
- pozostałe przychody
- wynik finansowy z działalności gospodarczej (nie prowadzi )
- dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki): -

39 435,30 zł
4 470,10zł
0,00 zł
0,00 zł
3 600,00 zł
0,00 zł
4 200,00 zł
0,00 zł
27 165,20 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

7. Koszty poniesione w 2010 roku
Koszty działalności Stowarzyszenia w 2010 roku wyniosły
Wydatkowano je na:
realizację celów statutowych Stowarzyszenia – zakup 2 wózków
inwalidzkich oraz łóżka do rehabilitacji
- opłata za prowadzenia rachunku bankowego
wydatki administracyjne ( czynsz)
inne wydatki ( wymienić) – koszty finansowe
pozostałe koszty

34 244,00 zł

-

30 330,00zł
314,00zł
3 600,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

8. Koszty zatrudnienia w 2010 roku i inne dane
a).Stowarzyszenie działa na zasadach wolontariatu. Nie zatrudniamy nikogo.
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b). udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne
0,00 zł
c).kwoty ulokowane na rachunku bankowym stan na 31.12.2010r
5191,30zł
d) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach handlowego – ze wskazaniem tych spółek
0,00 zł
e) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie
0,00 zł
f) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne ) oraz o wyniku finansowym
tej działalności
nie dotyczy
Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Stowarzyszenie jest zwolnione z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji CIT-2
i nie jest podatnikiem podatku VAT.
Stowarzyszenie przekaże do właściwego Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe i
deklarację podatkową CIT-8 za 2010 rok.
Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne ) oraz o wyniku finansowym
tej działalności
nie dotyczy

9. Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu
W 2011 roku przeprowadzona została przewidziana Statutem wewnętrzna kontrola Komisji
Rewizyjnej, która w protokole z dnia 21 marca 2010 oceniła pozytywnie działalność Zarządu
Stowarzyszenia w 2010 roku.

Załączniki :
Załącznik 1: Uchwała Nr 1 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 21.03.2011

Wiceprezes Stowarzyszenia
Maciej Cieplak

Prezes Stowarzyszenia
Zofia Korzeniecka-Podrucka

Warszawa, 21.03. 2011 r.
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Załącznik 1

U C H W A Ł A Nr
z dnia

1

21 marca 2011 roku

Zarząd Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek na posiedzeniu w dniu 21
marca 2011 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok
2010 postanawia:
1. zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2010r. na sumę aktywów

5191,30zł

2. zatwierdzić rachunek wyników za 2010 rok wykazujący nadwyżkę
przychodów nad kosztami w wysokości

5191,30zł

3. nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2010 rok w wysokości
przenieść na przychody następnego roku.

5191,30zł

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia – Zofia Korzeniecka-Podrucka
Viceprezes Stowarzyszenia – Maciej Cieplak
Skarbnik Stowarzyszenia – Marzena Kaczyńska
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