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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 A Ł A L N O Ś C I  

S t o w a r z y s z e n i a  n a  r z e c z  b l i ź n i ą t  „ P o d w ó j n y  U ś m i e c h ”  

Z A  R O K  2 0 1 1  

 

I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 

numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane 

dotyczące członków zarządu oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.  

 

Nazwa Stowarzyszenia: 

„Podwójny Uśmiech” Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt.  

 

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 

strona www: www.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: 

9499Z 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-32-92-868 

 

Konto bankowe: 

Bank PeKaO S.A. V Oddział w Warszawie 

Numer rachunku:  33124010661111001002816592 

   75124010661111001015539811 

Alior Bank 

Numer rachunku:  32 2490 0005 0000 4500 7609 6496  

51 2490 0005 0000 4610 2114 1109  

 

Członkowie Zarządu: 

 

Prezes     Sebastian Tkacz, zam. ul. Grochowska 56/76, Warszawa 

Wiceprezes    Monika Mazurek, zam. ul. Północna 32d, Warszawa 

Członek Zarządu – Skarbnik:   Joanna Tkacz, zam. ul. Grochowska 56/76, Warszawa 

mailto:klub@blizniaki.net
http://www.blizniaki.net/
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Cele statutowe Stowarzyszenia: (par. 6 Statutu) 

W ciągu 2011 roku Stowarzyszenie stawiało sobie następujące cele: 

 

a) udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt; 

b) szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego wychowywania bliźniąt; 

c) umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów 

związanych z wychowywaniem bliźniąt; 

d) wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych; 

e) udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących ciąż wielopłodowych i rozwoju 

bliźniąt.  

f) działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji; 

 

 

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, szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat wychowywania bliźniąt poprzez portal 

internetowy www.blizniaki.net, finansowego wspierania leczenia i rehabilitacji bliźniąt.  

 

W 2011 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez (par. 7 Statutu): 

 

a) organizowanie spotkań mających na celu bezpośredni kontakt członków Stowarzyszenia oraz realizację 

celów statutowych; 

b) organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z bliźniętami; 

c) prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem informacji, miejscem wymiany poglądów i 

narzędziem służącym nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata; 

d) szerzenie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt poprzez rozprowadzanie materiałów 

informacyjnych (w szczególności ulotek i naklejek); 

e) działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i 

wydawanie publikacji dotyczących ciąży bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o 

bliźniętach; 

f) organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) – także poprzez 

sieć Internet; 

g) działalność charytatywną, w tym organizowanie loterii fantowych na cele charytatywne (w szczególności na 

rehabilitację bliźniąt) 

h) nawiązywanie współpracy z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze i neonatologami;  

i) promowanie zdrowego trybu życia kobiet w ciąży bliźniaczej; 

j) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom z bliźniętami, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

k) działalność ekspercką w zakresie rozwoju i wychowywania bliźniąt; 

 

Cele statutowe były realizowane poprzez prowadzenie następujących projektów:  

 

1. Wspieranie rehabilitacji i leczenia bliźniąt 

 

Na koniec grudnia 2011 roku pod opieką Stowarzyszenia znajdowało się 42 dzieci. Wspieranie ich leczenia  

i rehabilitacji stało się celem nadrzędnym w działalności organizacji.  
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W ciągu 2011 roku liczba podopiecznych zwiększyła się o kolejnych 7 dzieci: 

 Ewa i Sara Laufer – 20-letnie bliźniaczki z czterokończynowym porażeniem mózgowym, 

 Iza i Iga Wróblewskie – 2-letnie bliźniaczki chorujące na autyzm wczesnodziecięcy, 

 Olga Apostoluk – bliźniaczka urodzona w 33 tygodniu ciąży; zdiagnozowano u niej czterokończynowe 

mózgowe porażenie dziecięce, 

 Amelka Kimla –urodzona w 30 tygodniu ciąży w stanie ciężkim. 

 Hania Pochyła – cierpi na mózgowe porażenie dziecięce – niedowład spastyczny kończyn dolnych.  

 

Stowarzyszenie prowadziło następujące formy pomocy:  

 

1) W styczniu i w marcu Zarząd Stowarzyszenia podpisał 5 porozumień z rodzicami kolejnych 

podopiecznych. Subkonta dzieci zostały zasilone kwotą po 1500,00 zł.  

2) W czerwcu i w lipcu Stowarzyszenie dofinansowało turnusy rehabilitacyjne dla niektórych 

podopiecznych: Marysi Znosko (1500,00 zł), Wiktora Kaliszka (1000,00 zł) oraz Amelki Kimla (1310,00 

zł).  

3) W czerwcu Stowarzyszenie dofinansowało zakup podręczników dla rodziny Piłatów z gminy Wilków, 

którzy w ubiegłorocznej powodzi stracili cały swój dobytek. Koszt zakupu podręczników dla bliźniąt w 4 

klasie SP wyniósł 672,74 zł. 

4) W dniu 27 sierpnia 2011 roku podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka Stowarzyszenie przeprowadziło 

zbiórkę publiczną za zgodą Burmistrza Miasta Czarnkowa. Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w 

kwocie: 617,77 zł .W/w środki zostały przeznaczone na cel określony w pozwoleniu Burmistrza Miasta 

Czarnkowa, czyli na leczenie i rehabilitację Ewy i Sary Laufer. Zarząd postanowił dofinansować leczenie 

Ewy i Sary dodatkową kwotą 600,00zł. Koszty zbiórki zostały pokryte przez Stowarzyszenie, a 

obowiązkowe ogłoszenie opublikowano bezpłatnie w lokalnej prasie dzięki uprzejmości Dyrektora z 

Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. 

5) We wrześniu Stowarzyszenie wsparło finansowo jedną z podwójnych mam z forum dyskusyjnego, 

znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Zakupiono łóżko i nowe drzwi 

wejściowe do mieszkania. Łączna kwota pomocy wyniosła 2316,07 zł. 

6) W październiku Stowarzyszenie dofinansowało zakup specjalnego wózka dla Kuby Pobłockiego 

(2750,00 zł).  

7) W listopadzie ze środków uzyskanych z darowizn w grudniu 2010 roku Zarząd zakupił specjalistyczny 

program komputerowy do nauki dla niewidomych Maćka i Mikołaja Kotyńskich.  

8) W listopadzie dofinansowano terapię metodą Tomatisa dla Liliany i Patryka Suszczyńskich. Kwota 

dofinansowania wyniosła 2000,00 zł. 

 

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło stale następujące formy pomocy:  

 mailing do użytkowników forum dyskusyjnego informujący o akcji „1% - dwa uśmiechy” 

 na bieżąco aktualizowane informacje o podopiecznych w portalu internetowym Stowarzyszenia,  

 zbieranie darowizn na leczenie dzieci,  

 finansowe wsparcie leczenia i rehabilitacji, 

W 2011 roku Stowarzyszenie zebrało wpłaty 1% oraz darowizny na leczenie i rehabilitację podopiecznych na 

łączną kwotę 429.042,30 zł. Koszty opłacane z 1% i darowizn wyniosły 301.742,93 zł, z czego wydano m.in.: 

na lekarstwa dla podopiecznych 20.778,79 zł, na badania i zabiegi 20.448,00 zł, na rehabilitację (hipoterapię, 

zajęcia logopedyczne, SI itd.) i turnusy rehabilitacyjne 106.309,62 zł, na edukację 9620,25 zł, na artykuły 

pierwszej potrzeby i żywność specjalistyczną 35.032,11 zł, a na sprzęt rehabilitacyjny 30.737,69 zł. Dojazdy 

dzieci na rehabilitację kosztowały 22.215,91zł, a obsługa księgowa kont podopiecznych 27.862,00 zł.  



 4 

 

2. Prowadzenie i rozwój portalu dla rodziców bliźniąt 

 

Strona internetowa www.blizniaki.net to nadal jedyny polski portal o bliźniętach i dla rodziców bliźniąt. Portal 

działa od 1 kwietnia 2004 roku, prowadzony jest na własnym serwerze, dostęp do Internetu jest zaś opłacany 

m.in. dzięki symbolicznemu abonamentowi w wysokości 12,00 zł rocznie. W 2011 roku użytkownicy opłacili 

abonamenty na łączną kwotę 1.691,00. Są to przychody z działalności statutowej odpłatnej. Koszty tej 

działalności statutowej odpłatnej wyniosły 6.395,33 zł. 

 

Na stronie działa tablicę ogłoszeń, z której codziennie korzysta wiele osób – w ten 

sposób Stowarzyszenie umożliwia rodzicom bliźniąt o gorszej sytuacji finansowej 

obniżenie kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2011 roku użytkownicy 

umieścili na tablicy 1204 ogłoszenia. 

Średnio miesięcznie na stronie odnotowujemy 26 tysięcy unikalnych wizyt (oznacza 

to przyrost w ciągu roku o ok. 30%). Na forum dyskusyjnym, na którym 

zarejestrowanych jest ponad 2700 użytkowników (stan na koniec grudnia 2011 

roku), 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 na zdjęcie miesiąca, które mają na celu 

integrowanie rodziców bliźniąt. Ich rezultatem jest Kalendarz na 2012 rok ze 

zdjęciami bliźniąt, wykonany w celu pozyskiwania środków na leczenie podopiecznych.  

 

 

3. Promocja portalu dla rodziców bliźniąt 

 

W 2011 roku promocja portalu polegała na rozprowadzaniu naklejek na samochód, toreb ekologicznych, kubków 

z logo, koszulek i kalendarzy z adresem strony. Użytkownicy portalu złożyli w ciągu roku 300 zamówień (w tym 

na poradnik „Bliźnięta” z autografem autorki). Łącznie sprzedano naklejki, torby, kubki, koszulki i kalendarze za 

kwotę 12.205,23 zł (w tym 1.799,50 zł za przesyłki). Są to przychody z działalności statutowej odpłatnej. Koszty 

tej działalności statutowej odpłatnej wyniosły 23.782,64 zł.  

Zarząd przygotował folder informacyjny o działaniach Stowarzyszenia, skierowany do początkujących 

podwójnych mam. Nawiązano współpracę z kilkoma szpitalami położniczymi w kraju: Instytutem Matki i Dziecka 

w Warszawie, Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie, Wojewódzkim 

Szpitalem Zespolonym w Płocku i Kutnowskim Szpitalem Samorządowym. W szpitalach wywieszone zostały 

plakaty promujące nasze działania, a osoby zainteresowane mogą pobierać foldery informacyjne.  

Od października 2010 roku portal promowany jest również na stronie www.facebook.com, gdzie liczy ok. 950 

fanów.  

 

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 zarejestrowany przez GIODO numerem 

księgi 073423. Na koniec 2011 roku Rejestr Bliźniąt liczył 2800 par bliźniąt. Dane kontaktowe do 

zarejestrowanych bliźniąt wykorzystywane są w przypadku zapytań ze strony agencji reklamowych czy stacji 

telewizyjnych.  

http://www.facebook.com/
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5. Bliźnięta w lustrze (statystyki) 

 

Na podstawie Rejestru powstało obszerne opracowanie dotyczące danych 

statystycznych związanych z bliźniętami, obejmujące odpowiedzi dotyczące ok. 

1600 par bliźniąt. Są to głównie dane dotyczące rodziców, porodu bliźniaczego i 

rozwoju bliźniąt (np. ile lat mieli rodzice bliźniąt w chwili porodu, w którym tygodniu 

urodziły się bliźnięta, ile wynosiła różnica wagi między bliźniętami czy też jakiej są 

one płci). Broszura została wydana nakładem własnym Stowarzyszenia. Ilustracje 

wykonała Pani Agata Fuks, która była również ilustratorką Poradnika „Bliźnięta”.  

 

6. Poradnik dla rodziców bliźniąt  

 

W marcu 2010 roku ukazało się IV wydanie poradnika dla rodziców „Bliźnięta”, 

opublikowane przez wydawnictwo Media Rodzina.  

 

Zgodnie z raportem tantiemowym w ciągu 2011 roku sprzedano 198 egzemplarzy 

Poradnika, co dało honorarium w kwocie 614,49 zł. Przychody z tej działalności statutowej 

odpłatnej wyniosły łącznie 3.896,73 zł Koszty tej działalności statutowej odpłatnej wyniosły 

11.046,97 zł. 

 

 

7. Spotkania i Zlot 

 

W ciągu 2011 roku odbywały się nieregularne spotkania Klubu Mam w Warszawie i w Łodzi, skupionych wokół 

forum dyskusyjnego. W każdym takim spotkaniu udział bierze ok. 20 bliźniaczych matek.  

 

W maju 2011 roku odbył się jednodniowy Zlot Klubu, zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia w 

Bartoszówce, u członków Stowarzyszenia Ewy i Bogdana Bartczaków. W Zlocie wzięło udział 20 rodzin, czyli 

razem ok. 100 osób. Podczas zlotu zostały zorganizowane zabawy dla dzieci oraz rozegrany mecz piłki nożnej. 

Koszty zlotu zamknęły się w kwocie 4.967,73 zł.  

 

We wrześniu odbyło się spotkanie podwójnych mam skupionych wokół forum dyskusyjnego w Ustroniu. 

Stowarzyszenie dofinansowało spotkanie kwotą 1 138,00 zł. We wrześniu również odbyło się spotkanie 

Warszawskiego Klubu Bliźniaka dla rodziców z małymi dziećmi. W listopadzie rozpoczął się cykl spotkań z 

psychologiem, dofinansowywanych przez Stowarzyszenie.  

 

III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych 

brak 

 

IV. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sadowego - nie dotyczy 

 

V. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

W 2011 roku Zarząd odbył 8 spotkań protokołowanych i kilka nieprotokołowanych. W dniu 16 stycznia 

przedyskutowano stan finansów Stowarzyszenia. Zarząd postanowił dofinansować leczenie i rehabilitację 

podopiecznych o najniższym stanie subkonta, łączna kwota dofinansowania wyniosła 3.000 zł. Podpisano 
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również porozumienie z nowymi podopiecznymi. Na zebraniu marcowym omówiono sprawozdanie finansowe i 

merytoryczne oraz ustalono wstępnie termin Walnego Zebrania na kwiecień 2011 r. Podpisano również dwa 

nowe porozumienia. W dniu 7 kwietnia Pani Tyndzik zrezygnowała z funkcji w Zarządzie. Zgodnie ze statutem 

dokooptowano do Zarządu nową osobę – Panią Monikę Mazurek. 

W maju Zarząd omówił przygotowania do jednodniowego Zlotu w Bartoszówce oraz podjął decyzję o 

dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla Marysi Znosko. 

Na czerwcowym posiedzeniu Zarząd podsumował VIII Zlot Klubu Bliźniąt zorganizowany w dniu  

21 maja, a także wyniki Walnego Zebrania. Podjęto decyzję o przygotowaniu folderu informacyjnego i 

nawiązaniu współpracy ze szpitalami ginekologiczno-położniczymi w całym kraju. Ustalono też wznowienie 

spotkań Warszawskiego Klubu Bliźniaka dla rodzin z małymi dziećmi. 

W dniu 11 lipca Zarząd postanowił, iż Stowarzyszenie zaprezentuje się na spotkaniu bliźniąt w Czarnkowie w 

dniu 27 sierpnia. W dniu spotkania zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna na leczenie Ewy i Sary Laufer, 

które jako jedyne z podopiecznych pochodzą z okolic Czarnkowa (po otrzymaniu zgody Burmistrza Miasta 

Czarnkowa).  

We wrześniu Zarząd podsumował zbiórkę publiczną w Czarnkowie oraz podjął decyzję o dofinansowaniu 

spotkania podwójnych mam skupionych wokół forum dyskusyjnego, które odbędzie się w Ustroniu. 

W grudniu Zarząd omówił wniosek przygotowywany do TVP o dofinansowanie z programu „Reklama dzieciom” - 

Łączna kwota projektów wyniosła niemal 90 tys. zł. Na wniosek Magdaleny Maciejewskiej, członka 

Stowarzyszenia, w dniu 19 listopada rozpoczęto cykl spotkań z psychologiem dla rodziców.  

Działając na podstawie przekazanych przez Urzędy Skarbowe wykazów informacji dodatkowych 

zamieszczonych przez podatników w składanych zeznaniach podatkowych (kwot darowizn 1% oraz ich celu) 

Zarząd postanowił również przeksięgować kwoty otrzymanych darowizn 1% i przyznać dofinansowanie tym 

podopiecznym, którzy uzbierali najmniejsze kwoty. Przyjęto również rezygnację z członkostwa 6 osób i 

umorzono składki członkowskie za 2010 rok 4 kolejnym osobom.  

 

 Odpis Uchwały Z/01/11 z dnia 16.01.2011 r. 

Zarząd dofinansował leczenie i rehabilitację podopiecznych, przekazując darowizny 1% otrzymane bez celu 

szczegółowego w sposób następujący: Ewa i Sara Laufer (nr 026) – 1.500 zł, Iza i Iga Wróblewskie (nr 027) 

– 1.500 zł, Olga Apostoluk (nr 028) - 1.500 zł, Rafałek i Robert Nitkowscy (nr 003) – 1.500 zł, Wiktor 

Kaliszek (nr 010) – 1.500 zł. Łączna kwota dofinansowania – 7.500,00 zł. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 Odpis Uchwały Z/02/11 z dnia 16.03.2011 r.  

Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie członków w dniu 9 kwietnia 2011 roku o godz. 16.00. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 Odpis Uchwały Z/03/11 z dnia 16.03.2011 r. 

Zarząd dofinansował leczenie i rehabilitację podopiecznych, przekazując darowizny 1% otrzymane bez celu 

szczegółowego w sposób następujący: Amelka Kimla (nr 029) – 1.500 zł, Hania Pochyła (nr 030) – 1.500 z. 

Łączna kwota dofinansowania – 3.000 zł. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 Odpis Uchwały Z/04/11 z dnia 07.04.2011 r. 

Zarząd podjął uchwałę o wyborze nowego członka. Nowym członkiem i Wiceprezesem Zarządu została pani 

Monika Mazurek. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

 Odpis Uchwały Z/05/11 z dnia 04.05.2011 r.  

Zarząd dofinansował turnus rehabilitacyjny dla Marysi Znosko (nr 009) kwotą 1.500 zł. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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 Odpis Uchwały Z/06/11 z dnia 11.07.2011 r.  

Zarząd zmienił „Politykę Bezpieczeństwa Informacji” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym 

do przetwarzania danych osobowych” w Stowarzyszeniu „Podwójny Uśmiech”. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 Odpis Uchwały Z/07/11 z dnia 20.10.2011 r.  

Zarząd dofinansował leczenie i rehabilitację podopiecznych, przekazując darowizny 1% otrzymane bez celu 

szczegółowego w sposób następujący: Patryk i Liliana (subkonto nr 002) – w kwocie 2609,70 zł, Rafał i 

Robert Nitkowscy (subkonto nr 003) – w kwocie 4016,70 zł, Mikołaj i Kornel Kwiatkowscy (subkonto nr 008) 

– w kwocie 4757,20 zł, Wiktor Kaliszek (subkonto nr 010) – w kwocie 2.418 zł, Małgosia Suchodolska 

(subkonto nr 014) – w kwocie 1232,60 zł, Wiktor Stępień (subkonto nr 020) – w kwocie 2314,3, Julek Dziełak 

(subkonto nr 023) – w kwocie 4680,30 zł. Łączna kwota dofinansowania: 25.029,10 zł. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

 Odpis Uchwały Z/08/11 z dnia 06.10.2010 r. 

Zarząd umorzył składkę członkowską za 2011 rok następującym osobom: Ewa Bartczak, Bogusław 

Bartczak, Justyna Jagieła, Katarzyna Czupryńska. Zarząd przyjął rezygnację z członkowstwa w 

Stowarzyszeniu i umorzył składkę członkowską za 2011 rok następującym osobom: Sylwia Cendrowska, 

Małgorzata Tyndzik, Agnieszka Chorchos, Monika Wardeńska, Agnieszka Dobkowska, Grzegorz 

Dobkowski. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

8. 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 – 1.390,00 zł 

Środki darczyńców indywidualnych: 

a) osoby fizyczne – 33.308,65 zł 

b) wpłaty 1% podatku – 395.733,65 zł 

c) firmy prywatne – 0 zł 

d) przychody z działalności statutowej odpłatnej – 12.205,23 zł  

e) przychód z rozliczenia wyniku finansowego – 183.742,15 zł 

 

Lokaty 

 wysokość ulokowanych kwot (na dzień 31.12.2011 r.) – 245.275,08 zł 

 przychody finansowe z lokat – 6.579,58 zł 

 fundusze, w których dokonano lokaty – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO, Investor Gotówkowy 

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych nieodpłatnych – 301.578,36 zł 

b) koszty działalności statutowej odpłatnej – 30.328,22 zł  

c) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 2.362,06 zł 
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d) podatki i opłaty – 30,00 zł 

e) działalność gospodarcza – nie dotyczy, 

f) pozostałe koszty – 662,50 zł. 

 

VII. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu 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 – 16.479,00 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:  

a. Bank PeKaO S.A. nr rachunku 33124010661111001002816592 – 831,09 zł 

b. Bank PeKaO S.A. nr rachunku 75124010661111001015539811 – 9.938,45 zł 

c. Alior Bank S.A. nr rachunku 32 2490 0005 0000 4500 7609 6496 – 37.801,00 

d. Alior Bank S.A. nr rachunku 51 2490 0005 0000 4610 2114 1109 - 13.066,87 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 2011 r. wynosi – 

311.353,22 zł, zobowiązań – 10.356,76 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 – Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań 

podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych. Składa deklaracje CIT-8, PIT-4R.  

 

Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.blizniaki.net.  

 

     

http://www.blizniaki.net/

