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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 ź n i a k a ”  

Z A  R O K  2 0 0 6  
 
 

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:  
15 grudnia 2006 roku 
 
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, zamieszkała: ul. Grochowska 56/76, Warszawa 
Wiceprezes    Monika Gniado, zamieszkała: ul. Jutrzenki 17H, 43-410 Zebrzydowice 
Członek Zarządu – Skarbnik:  Małgorzata Tyndzik, zamieszkała: ul. Tykocińska 42/12, 03-545 
Warszawa 
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Cele statutowe Stowarzyszenia: (par. 6 Statutu) 
W 2006 roku został zmieniony Statut Stowarzyszenia na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy z dnia 15 grudnia 2006 roku. W ciągu 2006 roku Stowarzyszenie kierowało się Statutem 
zatwierdzonym Postanowieniem Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 roku i stawiało 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. 
 
Stowarzyszenie zostało powołane m. in. w celu wspierania przyszłych i początkujących rodziców bliźniąt 
wiedzą i doświadczeniem, szerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń na temat wychowywania bliźniąt 
poprzez portal internetowy www.blizniaki.net, finansowe wspieranie leczenia i rehabilitacji bliźniąt.  
 
W 2006 roku Stowarzyszenie realizowało 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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Cele statutowe były realizowane poprzez prowadzenie następujących projektów:  
 
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, Patryk Suszczyński, 
autystyczny bliźniak, wymagający stałego leczenia, wychowywany przez niepełnosprawnych rodziców oraz 
Rafałek Nitkowski, 2letni bliźniak po całkowitej amputacji nóżki (wynik komplikacji ciążowych).  
 
Stowarzyszenie prowadzi następujące formy pomocy:  

• mailing do użytkowników forum dyskusyjnego informujący o akcji „1% na bliźnięta” 
• informacje o dzieciach w portalu internetowym Stowarzyszenia,  
• sprzedaż cegiełek na leczenie dzieci,  
• darowizny na rehabilitację, 
• loterie fantowe na rehabilitację, 
• listy do potencjalnych sponsorów z prośbą o wsparcie leczenia.  

W 2006 roku Stowarzyszenie zebrało cegiełki i darowizny na leczenie i rehabilitację Eleonory i Marii 
Tyndzik, Rafałka Nitkowskiego i Patryka Suszczyńskiego w następujących kwotach:  
Maria i Eleonora Tyndzik – 166,50 zł 
Rafałek Nitkowski – 934,00 zł 
Patryk Suszczyński – 292,00 zł 
Ponadto w dniu 28.12.2006 roku została przyznana darowizna z Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie na rehabilitację bliźniąt w wysokości 1000 zł. Zostanie ona przekazana na leczenie w/w dzieci w 
styczniu 2007 roku.  
 
2. Organizacja III Zlotu Internetowego Klubu Bliźniaka  
W dniach 9-11 czerwcu 2006 roku w Sulejowie (woj. łódzkie) zorganizowano trzeci już ogólnopolski Zlot 
Internetowego Klubu Bliźniaka. Zlot został dofinansowany przez następujące firmy:  

• Cadbury Wedel – przekazał dary rzeczowe na łączną kwotę 500 zł,  
• Kropki Kleju – wpłata darowizny w wysokości 400 zł,  
• Hagi Film i Wideo – przekazało dary rzeczowe o wartości 600 zł, 
 

Projekt jest skierowany do wszystkich rodziców bliźniąt, korzystających z portalu i forum dyskusyjnego. Zlot 
ma na celu nawiązanie kontaktów z rodzicami bliźniąt, zmniejszenie izolacji rodziców bliźniąt, 
spowodowanej trudnościami logistycznymi (szerokie wózki, wąskie windy lub ich brak, brak podjazdów dla 
wózkow itd., popularyzację portalu o bliźniętach, a także wspieranie rehabilitacji bliźniąt. Podczas Zlotu 
zorganizowano loterie fantowe na cele charytatywne. Dochód z loterii w wysokości 166,50 zł przekazano na 
leczenie i rehabilitację Marii i Eleonory Tyndzik, a w wysokości 292,00 zł – na leczenie autystycznego 
Patryczka Suszczyńskiego.  
Podczas Zlotu przeprowadzane są konkursy i zabawy dla dzieci, rodzice mają szansę wymienić się 
doświadczeniami, a także zintensyfikować kontakty z osobami poznanymi poprzez portal Internetowy.  
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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 1 kwietnia 2004 roku. Portal prowadzony jest na użyczonym serwerze, dostęp do Internetu jest zaś 
opłacany dzięki darowiznom użytkowników. W 2006 roku użytkownicy wpłacili darowizny na łączną kwotę 
2751,01 zł. Ponadto wpłynęły też darowizny od firm prywatnych w wysokości 800 zł. Na rok 2007 
zaplanowana jest modernizacja serwera i forum dyskusyjnego, która dojdzie do skutku po uzbieraniu 
wymaganej kwoty.  
W 2006 roku na bieżąco dokonywane były zmiany i uzupełnienia. Średnio miesięcznie na stronie 
odnotowujemy 20 tysięcy unikalnych wizyt. Na forum dyskusyjnym, na którym zarejestrowanych jest ponad 
1248 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. Ich rezultatem jest 
utworzona w portalu galeria prac dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także Kalendarz na 2007 rok 
ze zdjęciami bliźniąt, wykonany przez jedną z użytkowniczek.  
Odrębnym działem forum dyskusyjnego jest giełda rzeczy używanych, z której codziennie korzysta wiele 
osób – w ten sposób Stowarzyszenie umożliwia rodzicom bliźniąt o gorszej sytuacji finansowej obniżenie 
kosztów związanych z wychowywaniem dzieci.  
 
4. Rejestr Polskich Bliźniąt 
 
Poprzez stronę internetową www.blizniaki.net zbierane są informacje o bliźniętach w Polsce. W ten sposób 
powstaje pierwszy internetowy Rejestr Polskich Bliźniąt. Rejestr został zgłoszony do GIODO. W tym celu 
Zarząd przygotował formularz zgłoszeń do Rejestru przez stronę internetową, bazę danych w programie 
Microsoft Access, opracował „Politykę bezpieczeństwa danych gromadzonych w Rejestrze Polskich Bliźniąt” 
oraz „Instrukcję zarządzania Rejestrem Polskich Bliźniąt”. Na koniec roku Rejestr Bliźniąt liczył 420 par 
bliźniąt.  
 
5. Promocja portalu dla rodziców bliźniąt 
 
W 2006 roku promocja portalu polegała na rozprowadzaniu cegiełek w postaci naklejek na samochód z 
adresem strony i kubeczków plastikowych z logo. Łącznie sprzedano naklejki za kwotę 1082,95 zł.  
 
W ciągu całego roku o Stowarzyszeniu i portalu informowały różne media. We wrześniu miesięczniki „Mamo 
to ja” polecił nasz portal oraz poradnik „Bliźnięta i co dalej” wszystkim rodzicom bliźniąt. Rozmowę z Joanną 
Tkacz i informacje na temat naszego portalu opublikowano także w gazecie „Metro” oraz „Przekroju”.  
 
Dzięki temu informacje o Stowarzyszeniu i portalu dla rodziców bliźniąt dotarła do szerszego grona 
odbiorców.  
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6. Spotkania Warszawskiego Klubu Bliźniaka 
 
W ramach Stowarzyszenia działa nieformalny Warszawski Klub Bliźniaka. Spotkania odbywają się w MDK 
Ochota w Warszawie. W styczniu 2006 roku zorganizowano spotkanie karnawałowe, we wrześniu – giełdę 
rzeczowo-ubrankową, a w grudniu – spotkanie Mikołajkowe. Planowane są warsztaty dla rodziców, podczas 
których będzie można dowiedzieć się, jak skutecznie karmić bliźnięta piersią, jakie wózki bliźniacze 
dostępne są na rynku, jak sobie radzić z wychowywaniem dzieci.  
 

III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych 
Głównym zdarzeniem prawnym było uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku 
Publicznego. Decyzję o ubieganiu się o status OPP podjęto na Walnym Zebraniu w dniu 26 września 2006 
roku, zmiana statutu, dostosowanego do wymogów Ustawy nastąpiła w dniu 3 października 2006 roku. 
Poprawki do statutu naniesiono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 5 grudnia 2006 roku. 
Postanowienie Sądu Rejonowego o przyznaniu statusu OPP z dnia 15 grudnia 2006 roku otrzymaliśmy w 
dniu 28.12.2006 roku.  
 

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

 
V. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 
W 2006 roku Zarząd spotkał się 6 razy. W dniu 19 stycznia omówiono organizację III Zlotu IKB, jak również 
zatwierdzono plan budżetu na 2006 rok i Politykę rachunkowości. W lutym na zebraniu Zarządu omówiono 
sytuację w Stowarzyszeniu, brak zaangażowania członków i postanowiono, iż na Walnym Zebraniu w marcu 
zostanie przedstawiony plan likwidacji Stowarzyszenia. Likwidacja miałaby nastąpić po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego za 2005 roku.  
W związku z licznymi darowiznami rzeczowymi i finansowymi w okresie marzec-kwiecień Zarząd uznał, iż 
likwidacja Stowarzyszenia staje się jednak nieuzasadniona. Na spotkaniu w dniu 18 sierpnia 2006 roku 
omówiono sytuację finansową po 7 miesiącach roku, podjęto decyzję o wysłaniu pisemnych upomnień do 
członków zalegających ze składkami, a także ustalono harmonogram prac związanych z ubieganiem się o 
status organizacji pożytku publicznego. Zdecydowano także o skierowaniu pana Tkacz na szkolenie o 
zdobywaniu funduszy na cele statutowe. Wynikiem szkolenia było opracowanie prezentacji działań i 
zamierzeń Stowarzyszenia wraz z listem przewodnim. Prezentacja ta jest rozsyłana do potencjalnych 
darczyńców.  
We wrześniu 2006 roku ustalono, iż Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu listę członków, zalegających ze 
składkami za 2005 i 2006 rok, wraz z wnioskiem o ich skreślenie. Ustalono też, iż konieczne jest rozliczenie 
wyniku finansowego z lat ubiegłych na koncie przychodów statutowych. Zarząd podjął również decyzję o 
utworzeniu kapitału żelaznego w wysokości 1000 zł – pieniądze te zostały zainwestowane w DWS Polska 
FIO Rynku Pieniężnego.  
Na posiedzeniu październikowym Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu Rejestru Bliźniąt do GIODO oraz 
wprowadził Politykę Bezpieczeństwa danych. Administratorem danych osobowych została Prezes Zarządu. 
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Postanowiono też o przeprowadzeniu akcji zbierania funduszy na rehabilitację 2letniego Rafałka 
Nitkowskiego po amputacji nóżki.  
 

• Uchwała Z/1/06 z dnia 19.01.2006 – w sprawie zatwierdzenia zmian w polityce rachunkowości 
• Uchwała Z/2/06 z dnia 19.01.2006 – w sprawie III Zlotu IKB 
• Uchwała Z/3/06 z dnia 19.01.2006 – w sprawie organizacji loterii na cele charytatywne 
• Uchwała Z/4/06 z dnia 19.01.2006 – w sprawie zatwierdzenia Polityki Rachunkowości i projektu 

budżetu na 2006 rok, 
• Uchwała Z/5/06 z dnia 25.02.2005 – w sprawie likwidacji Stowarzyszenia 
• Uchwała Z/6/06 z dnia 25.02.2005 – w sprawie sprzedaży cegiełek na cele charytatywne 
• Uchwała Z/7/06 z dnia 26.04.2006 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
• Uchwała Z/8/065 z dnia 26.04.2006 – w sprawie likwidacji Stowarzyszenia 
• Uchwała Z/9/06 z dnia 18.08.2006 – w sprawie statusu organizacji pożytku publicznego 
• Uchwała Z/10/06 z dnia 18.08.2006 – w sprawie skierowania na szkolenie 
• Uchwała Z/11/06 z dnia 12.09.2006 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków 
• Uchwała Z/12/06 z dnia 12.09.2006 - w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego z lat 

ubiegłych 
• Uchwała Z/13/06 z dnia 12.09.2006 – w sprawie zmian w Polityce rachunkowości 
• Uchwała Z/14/06 z dnia 12.09.2006 – w sprawie utworzenia kapitału żelaznego 
• Uchwała Z/15/06 z dnia 12.09.2006 – w sprawie wniosku o skreślenie z listy członków 
• Uchwała Z/16/06 z dnia 16.10.2006 – w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych oraz administratora 

danych osobowych 
• Uchwała Z/16/06 z dnia 16.10.2006 – w sprawie organizacji aukcji i loterii fantowej na cele 

charytatywne 
 
7. 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 pochodzące ze składek członkowskich – 1.180,00 zł 
 
Środki darczyńców indywidualnych: 

a) osoby fizyczne – 12.203,01zł 
b) firmy prywatne – 3395,60 zł 
c) przychód z rozliczenia wyniku finansowego – 2317,08 zł 
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VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 12.408,00 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 1442,45 zł 
c) podatki i opłaty – 280,00 zł 
d) działalność gospodarcza – nie dotyczy, 
e) 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 

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 – brak 
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 - 4.212,81. 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 dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi: 
5247,34 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 
 


