
BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-03

Krzysztof Kozień - biuro rachunkowe

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Turek
Jolanta Sołtysik
Maria Pałac

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE 
SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA
30-122 KRAKÓW
UL. LUCJANA RYDLA 7 
0000073918

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 27 178,89 27 501,08

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 27 178,89 27 501,08

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 27 178,89 27 501,08

PASYWA

A. Fundusz własny 27 178,89 27 501,08

I. Fundusz statutowy 24 531,85 27 178,89

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 2 647,04 322,19

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 27 178,89 27 501,08

Data zatwierdzenia: 2020-03-03

Druk: NIW-CRSO



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA UL. LUCJANA RYDLA 7 30-
122 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy XI Wydział Gospodarczy KRS numer ewidencyjny KRS 0000073918; REGON 350702685

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Działalność w ramach Stowarzyszenia datuje się od 1994 roku

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam
znane okoliczności , które wykazałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Aktywa i pasywa wycniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości

2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia, do ich amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych

Data sporządzenia: 2020-03-03

Data zatwierdzenia: 2020-03-03

Krzysztof Kozień - biuro rachunkowe
Małgorzata Turek 
Jolanta Sołtysik 
Maria Pałac

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, i innych zobowiązań uwarunkowanych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udzielało członkom organów zarządzających i nadzorujących zaliczek ani kredytów, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych :

środki pieniężne w kasie :        2.463,68 zł

środki pieniężne w banku :    25.037,40 zł

    RAZEM :                             27.501,08 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Stowarzyszenie w roku 2019 osiągnęło następujące przychody :

składki brutto okreśkone statutem      1.280,00 zł

inne przychody określone statutem :  29.308,00 zł

w tym

dotacje                                                19.000,00 zł

darowizny z tyt. 1 % podatku               4.758,00 zł

pozostałe darowizny                            5.550,00 zł

dopłaty uczestników imprez                 3.423,12 zł

przychody finansowe                                 32,16 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty :

koszty realizacji zadań statutowych   31.601,42 zł

pozostałe koszty operacyjne               2.119,67 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy, jest to podstawowy fundusz jednostki tworzony na podstawie statutu Stowarzyszenia, przeznaczony
na finansowanie działalności statutowej.

fundusz statutowy  -                                        30.588,00 zł
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wynik finansowy netto roku obrotowego  -      2.409,70 zł

                                               RAZEM :            32.997,70 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, uzyskało i poniosło koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych :

przychód z 1%   -   4.758,00 zł

koszty na cele statutowe :   31.601,42 zł ( tj. turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe, rehabilitacja, półkolonia - "lato w mieście", 25- cio lecie
Stowarzyszenia "CHMURKA" )

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie przewiduje się zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Data sporządzenia: 2020-03-03

Data zatwierdzenia: 2020-03-03

Krzysztof Kozień - biuro rachunkowe
Małgorzata Turek 
Jolanta Sołtysik 
Maria Pałac

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-03

Krzysztof Kozień - biuro rachunkowe

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Turek
Jolanta Sołtysik
Maria Pałac

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE 
SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA
30-122 KRAKÓW
UL. LUCJANA RYDLA 7 
0000073918

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 24 629,74 34 011,12

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 23 097,73 30 588,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1 532,01 3 423,12

B. Koszty działalności statutowej 18 752,00 31 601,42

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 18 752,00 31 601,42

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 5 877,74 2 409,70

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 3 259,05 2 119,67

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 2 618,69 290,03

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 28,35 32,16

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 2 647,04 322,19

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 2 647,04 322,19

Data zatwierdzenia: 2020-03-03

Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. LUCJANA RYDLA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-122 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 607 658 809

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie_chmurka@poczta.one
t.pl

Strona www www.chmurka.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-05-12

2006-05-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35070268500000 6. Numer KRS 0000073918

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAŁGORZATA TUREK PREZES TAK

JOLANTA SOŁTYSIK ZASTĘPCA PREZESA TAK

MARIA PAŁAC SKARBNIK TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAŁGORZATA ZACZEK PRZEWODNICZĄCA TAK

ELŻBIETA JASIŃSKA CZŁONEK TAK

JOLANTA BROKOWSKA CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 1



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób niepełnosprawnych, oraz 
seniorów na turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych wypoczynkowych;
2) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej oraz towarzyskiej osób niepełnosprawnych, ich 
rodzin i opiekunów oraz seniorów; 
4) organizowanie imprez charytatywnych;
5) promocję i organizację wolontariatu;
6) pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych jakąkolwiek formą 
niepełnosprawności oraz wyrównywania szans tych osób, ich rodzin i ich opiekunów oraz seniorów;
7) kształtowanie właściwych postaw i świadomości społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i seniorów;
8) wspieranie, osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów w trudnej sytuacji życiowej, 
majątkowej i osobistej;
9) prowadzenie działalności doradczej, w szczególności w zakresie rozwiązywania bieżących problemów osób 
niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów oraz seniorów,
10) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
11) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, osób niepełnosprawnych i ich rodzin opiekunów oraz 
seniorów;
12) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań integrujących osoby wokół rozwiązywania problemów osób 
niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów;
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7 oraz 10, Stowarzyszenie realizuje w ramach nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego.
3. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 oraz 12, Stowarzyszenie realizuje w ramach odpłatnej 
działalności pożytku publicznego.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

60

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 043,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30 588,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 455,28 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Do głównych działań podjętych przez nasze 
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym należy 

-  wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe 
członków Stowarzyszenia z opiekunami

 - wsparcie finansowe dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z Z.S.S. nr 11 w Krakowie na 
organizację półkolonii "lato w mieście",

 - prowadzenie działań w zakresie zorganizowanych zajęć 
w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
ruchowo oraz seniorów z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

- organizowanie imprez charytatywnych

4 758,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 758,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 758,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

31 601,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 119,67 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe 1 758,80 zł

2 półkolonia lato w mieście 2 999,20 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 721,09 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 322,19 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

23 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 200,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 200,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Turek - prezes
Jolanta Sołtysik - zastępca 

prezesa 
Maria Pałac - slkarbnik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-23

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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            SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA „CHMURKA”  

ZA OKRES 01.01.2019– 31.12.2019 ROKU 

1. Wprowadzenie. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „CHMURKA” jest organizacją 

społeczną działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Siedziba Stowarzyszenia mieści się 

w Krakowie przy ul. Lucjana Rydla 7. Swoją działalność rozpoczęło w 1994 roku. 

Podstawę prawną działalności Stowarzyszenia stanowią: 

• Postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia z dnia 11 kwietnia 1994r. Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Krowodrzy XI Wydz. Gospodarczy KRS 

• Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000073918 

• Nadanie statusu organizacji pożytku publicznego z dnia 11 maja 2006r. 

• Numer identyfikacji NIP 679-12-14-202 

• Regon 350702685 

Władzami Stowarzyszenia są: 

• Walne Zebranie 

• Zarząd 

• Komisja Rewizyjna 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia stanowili: 

• Prezes    - Małgorzata Turek  

• Zastępca Prezesa - Jolanta Sołtysik  

• Skarbnik   - Maria Pałac 

 

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 

• Przewodniczący  - Małgorzata Zaczek 

• Członek   -  Elżbieta Jasińska 

• Członek   - Jolanta Brokowska 

Działalność wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest społeczna  

i z tego tytułu nie pobierają one wynagrodzenia. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna na rzecz 

osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów.    

Szczegółowe zadania prowadzone dla realizacji celu statutowego Stowarzyszenia: 

1) gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób 

niepełnosprawnych, oraz seniorów na turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych, krajoznawczych wypoczynkowych; 

2) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych i 

wypoczynkowych; 
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3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej oraz towarzyskiej osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz seniorów;  

4) organizowanie imprez charytatywnych; 

5) promocję i organizację wolontariatu; 

6) pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych 

jakąkolwiek formą niepełnosprawności oraz wyrównywania szans tych osób, ich rodzin i ich 

opiekunów oraz seniorów; 

7) kształtowanie właściwych postaw i świadomości społecznej w stosunku do osób 

niepełnosprawnych i seniorów; 

8) wspieranie, osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów w trudnej sytuacji 

życiowej, majątkowej i osobistej; 

9) prowadzenie działalności doradczej, w szczególności w zakresie rozwiązywania bieżących 

problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów oraz seniorów, 

10) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą; 

11) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

opiekunów oraz seniorów; 

12) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań integrujących osoby wokół rozwiązywania 

problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów; 

2.  Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7 oraz 10, Stowarzyszenie realizuje w ramach     nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

3.   Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 oraz 12, Stowarzyszenie realizuje w 

ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 

najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w okresie  

      01.01.2019  - 31.12.2019 r.  

Zarząd w omawianym okresie spotykał się regularnie co dwa miesiące, a oprócz tego kontaktował się 

na bieżąco z członkami w sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia. 

W roku sprawozdawczym, Zarząd  dofinansował  Członków wg złożonych oświadczeń w wysokości 

400,00 zł tj. 6 członków na turnus rehabilitacyjny, 7 członków indywidualna rehabilitacja, oraz 1 na 

hipoterapię. Pozostali  członkowie  zrezygnowali  z dofinansowania.  

Zespół Szkół Specjalnych nr 11, otrzymał, pomoc finansową w wysokości 3.000,00 zł na półkolonię 

„Lato w mieście”, którą wykorzystał w wysokości 2.999,20 zł na opłatę transportu dzieci . W ramach 

wolontariatu pozyskano 5 wolontariuszy do pomocy w pracach administracyjnych i przy realizacji 

grantów. Otrzymaliśmy  od prywatnych darczyńców darowiznę w wysokości 5.550,00 zł. Bardzo się 

zmniejszyła zbiórka z 1 % tak niskiego dochodu jeszcze niemieliśmy . Kwota która spłynęła na nasze 

konto to tylko 4.758,00 zł. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie liczyło 23 członków , którzy 

uczestniczyli w różnych imprezach zorganizowanych przez Urząd Miasta Krakowa ( m. in. Spotkanie 

Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe, Gala Konkursu „Kraków bez barier”, Tydzień Osób 

Niepełnosprawnych ). W ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert 
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na realizację zadań publicznych w 2019 roku Zarząd złożył oferty w zakresie  kontynuacji - „Zajęcia w 

wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z dzielnicy VI”, oraz „Zajęcia w wodzie – dla 

osób z  niepełnosprawnościami” (zadanie i mały grant w trybie art. 19a ) ogłoszone przez Dzielnicę 

VI Bronowic, w którym uczestniczyli seniorzy z orzeczoną niepełnosprawnością. Obydwa granty od lat 

cieszą się dużym zainteresowaniem. Trzecie zadanie które zostało zrealizowane to obchodzone przez 

nasze Stowarzyszenie „25–cio lecie CHMURKI”, w którym uczestniczyli członkowie wraz z rodzinami 

w Zabierzowie w Rogatym Ranczu. Wszystkie zadania zostały, zrealizowane i rozliczone. Zarząd 

Stowarzyszenia kilkakrotnie wysyłał informację w sprawie rezerwacji turnusów rehabilitacyjnych, 

ponieważ nie było zainteresowania na zorganizowanie wspólnego wyjazdu nad morze  

zrezygnowaliśmy w tym temacie z organizacji wyjazdu.  

Ponieważ w tym roku mamy wybory Zarządu chciałam serdecznie podziękować za  pracę i realizację 

naszych celów statutowych Zarządowi. W załączeniu przedstawiam oświadczenie Komisji Rewizyjnej , 

która po zapoznaniu się z dokumentacją finansową stwierdziła prawidłowość działalności w okresie 

sprawozdawczym i wnioskuje Walnemu Zebraniu udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium 

z okres sprawozdawczy w 2019 roku .   

Fundusze zgromadzone w 2019 roku , zostały przeznaczone w całości na cele statutowe tj.: 

• Dofinansowanie wyjazdów  na turnusy rehabilitacyjne oraz rehabilitację 

 indywidualną,  

• Dofinansowanie do półkolonii „Lato w mieście” dla podopiecznych ZSS nr 11 

Miniony rok można ocenić jako stabilny finansowo. 

 

Skrócone sprawozdanie finansowe przedstawia się następująco: 

 

I. Przychody z działalności statutowej razem na konto: 30. 588,00  zł 

1. składki członkowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.280,00  zł 

2. darowizny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5.550,00 zł 

3. darowizny 1%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4.758,00 zł 

4. dopłaty uczestników do zadań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     3.423,12 zł 

pozostałe przychody 

4. dotacja UMK ( zadania publiczne ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19.000,00 zł          

5. przychody finansowe ( bank ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         32,16 zł 

 

        II. Koszty realizacji celów statutowych  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .    31.601,42 zł  

• turnusy rehabilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5.600,00 zł 

• półkolonia „Lato w mieście”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2.999,20 zł                                                                    

• zajęcia rehabilitacyjne w wodzie dzieci i seniorzy z orzeczoną  

            niepełnosprawnością – grant                                                         20 232,00 zł 

• „25-cio lecie Stowarzyszenia „CHMURKA”                                    2.770,22 zł 

III. koszty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2.119,67 zł 
 

• opłaty pocztowe 148,60 zł,  
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• prowadzenie księgowości 1 200,00 zł, 

•  zużycie materiałów 611,50 zł,  

• opłaty bankowe 85,00 zł 

• opłata domeny, e- pit 74,57 zł   

 

Rok obrotowy zamknął się kwotą  25.037,40 zł ( konto ) +  2.463,68 zł ( kasa ) razem  : 27.501,08 zł 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zaciągało pożyczek, nie dokonywało zakupów 

nieruchomości oraz nie lokowało środków w obligacjach i akcjach. Środki obrotowe przechowywane 

były na koncie bankowym w Getin Bank. 

3. Uwagi dotyczące możliwości rozwoju i przewidywanej sytuacji finansowej 

Zarząd powinien kontynuować starania w poszukiwaniu sponsorów i darczyńców, którzy przyczynią 

się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pozyskać od osób fizycznych darowizny i 

wpłaty z 1%. Zobowiązuje się Zarząd do współpracy z innymi organizacjami OPP, podejmowania 

działań na rzecz Stowarzyszenia i reprezentowania go w środowisku.  

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Prezes 

 

 

V-c Prezes 

 

Skarbnik 
 

 


