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S P R A W O Z D A N I E  M E R Y T O R Y C Z N E  Z  D Z I AŁA L N OŚC I  
S T O W A R Z Y S Z E N I A  „ I n t e r n e t o w y  K l u b  B l i źn i a k a ”  

Z A  R O K  2 0 0 5  
 
 

I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane 
dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym 
i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.  

 
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie „Internetowy Klub Bliźniaka” 
 
Adres siedziby: 
ul. Grochowska 56/76, 04-282 Warszawa 
tel.: (+ 48 22) 409 09 77  
faks: (+ 48 22) 409 09 77  
e-mail: klub@blizniaki.net, joanna.tkacz@blizniaki.net 
 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000206719 
 
Data wpisu do Rejestru:  
7 czerwca 2004 roku  
 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego:  
brak 
 
PKD: 
91.33.Z 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 
521-32-92-868 
 
Konto bankowe: 
Bank PeKaO S.A. V Oddział w Warszawie 
Numer rachunku: 33124010661111001002816592 
 
Członkowie Zarządu: 
Prezes     Joanna Tkacz,  
Wiceprezes    Monika Gniado,  
Członek Zarządu – Skarbnik:  Małgorzata Tyndzik,  
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Cele statutowe Stowarzyszenia: (par. 6 Statutu) 
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: 
 

a) udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt; 
b) szerzenie wiedzy na temat specyficznego wychowywania bliźniąt; 
c) propagowanie szczerej i pełnej wymiany doświadczeń przede wszystkim w sieci Internet i na 

Spotkaniach Klubu; 
d) popularyzacja sieci Internet jako źródła informacji, miejsca wymiany poglądów i narzędzia służącego 

nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata; 
e) umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów 

związanych z wychowywaniem bliźniąt; 
f) wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych; 
g) wspomaganie rozwoju lokalnych i regionalnych Klubów Bliźniaka; 
h) udział w badaniach naukowych dotyczących powstawania i rozwoju bliźniąt.  

 
 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,  
a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych: 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (par. 7 Statutu): 
 

a) tworzenie lokalnych i regionalnych Klubów Bliźniaka na terenie RP; 
b) organizowanie systematycznych spotkań Klubów Bliźniąt mające na celu bezpośredni kontakt 

członków Stowarzyszenia, oraz realizację celów statutowych; 
c) organizowanie Ogólnopolskich Zlotów „Internetowego Klubu Bliźniaka”; 
d) wymianę doświadczeń poprzez forum internetowe, czat oraz listy; 
e) wydawanie i rozprowadzanie ulotek, naklejek i poradnika dla przyszłych i początkujących rodziców 

bliźniąt; 
f) upowszechnianie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt; 
g) zbieranie informacji na temat literatury fachowej i badań naukowych i udostępnianie jej innym 

rodzicom bliźniąt; 
h) organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) – także 

poprzez sieć Internet; 
i) organizowanie we własnym gronie loterii fantowych na cele charytatywne (rehabilitację bliźniąt) 
j) nawiązywanie kontaktów z niezrzeszonymi rodzicami bliźniąt; 
k) nawiązywanie kontaktów z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze.  
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III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych 
 
1. Wspieranie rehabilitacji i leczenia bliźniąt 
Pod opieką Stowarzyszenia znajdują się Eleonora i Maria Tyndzik, bliźniaczki urodzone w 30 tygodniu ciąży 

i wymagające stałej rehabilitacji i stymulacji, wychowywane przez samotną mamę, a także Patryk 

Suszczyński, autystyczny bliźniak, wymagający stałego leczenia, wychowywany przez niepełnosprawnych 

rodziców.  

Stowarzyszenie prowadzi następujące formy pomocy:  

• mailing do użytkowników forum dyskusyjnego informujący o akcji „1% na bliźnięta” 

• informacje o dzieciach w portalu internetowym Stowarzyszenia,  

• darowizna na leczenie Lenki i Marysi Tyndzik, 

• loteria fantowa na rehabilitację Patryka Suszczyńskiego.  

 

 
2. Organizacja III Zlotu Internetowego Klubu Bliźniaka  
Zlot zorganizowano w czerwcu 2005 roku. Zlot został dofinansowany przez następujące firmy:  

• Księgarnię Internetową Lideria 
• Sumarex z Jastrzębia Zdroju 
• Business Service 
• X-press Couriers 
• Indigo Sp. z o.o. 
• Sklep internetowy Mini-maxi 
 

Projekt jest skierowany do wszystkich rodziców bliźniąt, korzystających z portalu i forum dyskusyjnego. Zlot 
ma na celu nawiązanie kontaktów z rodzicami bliźniąt, popularyzację portalu o bliźniętach, a także 
wspieranie rehabilitacji bliźniąt. Podczas Zlotu zorganizowano loterię fantową na cele charytatywne. Dochód 
z loterii w wysokości 388 zł przekazano w całości na leczenie i rehabilitację autystycznego Patryczka 
Suszczyńskiego (bliźniaka).  
 
3. Prowadzenie i rozwój portalu dla rodziców bliźniąt 
 
Strona internetowa www.blizniaki.net to jedyny polski portal o bliźniętach i dla rodziców bliźniąt. Portal działa 
od 2004 roku. W 2005 roku dokonano jego uzupełnienia i przebudowy. Zmiany w portalu prowadzone są na 
bieżąco. W 2005 roku doszedł nowy dział dla rodziców bliźniąt w wieku przedszkolnym, nowe porady 
dotyczące wcześniaków, ciąży wielopłodowej, a także nastąpiła całkowita zmiana wyglądu strony. Średnio 
miesięcznie na stronie odnotowujemy 15 tysięcy unikalnych wizyt. Na forum dyskusyjnym, na którym 
zarejestrowanych jest ponad 1154 użytkowników, prowadzona jest nieustanna wymiana doświadczeń 
dotyczących powstawania i rozwoju ciąży wielopłodowej, porodu bliźniaczego, karmienia bliźniąt, a także 
rozwoju i problemów wychowawczych z bliźniętami.  
Prowadzone są również konkursy, które mają na celu integrowanie rodziców bliźniąt.  
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Odrębnym działem forum dyskusyjnego jest giełda rzeczy używanych, z której korzysta bardzo wiele osób – 
w ten sposób Stowarzyszenie umożliwia rodzicom bliźniąt o gorszej sytuacji finansowej obniżenie kosztów 
związanych z wychowywaniem dzieci.  
Poprzez stronę internetową zbierane są informacje o bliźniętach w Polsce, przeprowadzano także ankiety, 
wyniki których wykorzystano następnie w przygotowywanym drugim wydaniu jedynego polskiego poradnika 
dla rodziców bliźniąt „Bliźnięta i co dalej?”.  
Znaczne koszty związane były z rozwojem serwera i systemu poczty e-mailowej.  
W listopadzie 2005 roku Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu serwera do nowej lokalizacji, co jest 
związane z dodatkowym kosztem dostępu do internetu.  
 
4. Promocja portalu dla rodziców bliźniąt 
 
W 2005 roku promocja portalu polegała na rozprowadzaniu cegiełek w postaci naklejek na samochód z 
adresem strony i kubeczków plastikowych z logo. 
W ciągu całego roku o Stowarzyszeniu i portalu informowały różne media – miesięczniki „Mam dziecko” i 
„Twoje dziecko”, a także gazety: Metro, Głos Pomorza. Członkowie Stowarzyszenia byli też w lutym 2005 
roku gośćmi programu TVP2 ”Pytanie na śniadanie”. Rozmowa z panią Joanną Tkacz została wyemitowana 
w Polskim Radiu i Radiu Wawa. Dzięki temu informacja o Stowarzyszeniu i portalu dla rodziców bliźniąt 
dotarła do szerszego grona odbiorców.  
 
5. Spotkania Warszawskiego Klubu Bliźniaka 
 
W ramach Stowarzyszenia działa nieformalny Warszawski Klub Bliźniaka. Spotkania odbywają się w MDK 
Ochota w Warszawie. W grudniu 2005 roku zorganizowano spotkanie Mikołajkowe.  
 
 

IV. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego - nie dotyczy 

 
 

V. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 
 
W 2005 roku Zarząd spotkał się 7 razy. W dniu 7 stycznia 2005 r. zatwierdzono plan pracy Zarządu i 

Stowarzyszenia oraz budżet na 2005 rok, a także zmiany w polityce rachunkowości. Podjęto decyzję 

dotyczącą zorganizowania II Zlotu Internetowego Klubu Bliźniaka. 7 lutego Zarząd postanowił o zwołaniu 

Walnego Zebrania w celu ustalenia wysokości składki członkowskiej. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 7 

czerwca 2005 r. omówiono przygotowania do Zlotu i darowizny na ten cel. Następnie zatwierdzono 

sprawozdanie finansowe Zarządu. W dniu 21 czerwca 2005 r. w związku z rezygnacją Pani Natalii 

Łajszczak z funkcji członka Zarządu dokooptowano nowego członka Zarządu. Została nim pani Małgorzata 

Tyndzik. Zarząd postanowił także zmienić siedzibę Stowarzyszenia – w tym celu podpisano umowę 

użyczenia lokalu z państwem Tkacz. W dniu 10 listopada 2005 roku podjęto decyzję o zmianie lokalizacji 
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serwera www.blizniaki.net oraz omówiono działalność marketingową i obecność w prasie krajowej i lokalnej. 

W dniu 5 grudnia 2005 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania mikołajkowego.  

 
• Uchwała Z/1/05 z dnia 7.01.2006 – w sprawie zatwierdzenia zmian w polityce rachunkowości 
• Uchwała Z/1/05 z dnia 7.01.2006 – w sprawie zatwierdzenia budżetu i planu pracy na 2005 rok 
• Uchwała Z/3/05  z dnia 10.01.2005 – w sprawie zaliczek na II Zlot IKB 
• Uchwała Z/4/05 z dnia 7.06.2005 – w sprawie przekazania darowizny na leczenie Lenki i Maryni 

Tyndzik 
• Uchwała Z/5/05 z dnia 17.06.2005 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 

rok 
• Uchwała Z/6/05 z dnia 17.06.2005 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 
• Uchwała Z/7/05 z dnia 21.06.2005 – w sprawie dokooptowania członka Zarządu 
• Uchwała Z/8/05 z dnia 21.06.2005 – w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia 
• Uchwała Z/9/05 z dnia 10.11.2005 – w sprawie zmiany lokalizacji serwera www.blizniaki.net 
• Uchwała Z/10/05 z dnia 5.12.2005 – w sprawie organizacji spotkania mikołajkowego 

 
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych 
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.  

 
Środki pochodzące z dotacji na realizacje projektów – brak dotacji.  
 
Środki darczyńców indywidualnych – 2050 zł ( darowizny składane przez firmy); 3636,12 zł – osoby 
prywatne (w tym darowizny na forum dyskusyjne, cegiełki w postaci naklejek i kubków). 
 
 

VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 4091,85zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 3607,57 zł 
c) działalność gospodarcza – nie dotyczy, 
d) pozostałe koszty – brak 

 
 

VII. Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie dotyczy 
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c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarcza z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie dotyczy 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia oraz umów o dzieło – 2750,20 zł 
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek, - nie dotyczy 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – Bank PeKaO S.A. nr 
rachunku 33124010661111001002816592 - kwota 2187,91 zł 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie dotyczy 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - 
nie dotyczy 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy 
j) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 

dla celów statystycznych – wartość aktywów według bilansu na 31 grudnia 2005 r. wynosi: 2320,86 
zł 

 
 

VIII. 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 

 
IX. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych – nie dotyczy 
 


	ZA ROK 2005 

