
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok 

 

 

Podstawowe informacje o organizacji 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 63 
tel./fax.(95)7201-475       e-mail: biuro@bratkrystyn.pl      www.bratkrystyn.pl 

 

2. W skład Stowarzyszenia  wchodzą następujące jednostki organizacyjne . 

Jednostki te nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych. 

- 26 świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla ponad 700 dzieci i młodzieży wywodzących 

się przeważnie z rodzin ubogich, zagrożonych  patologiami społecznymi, niewydolnych 

wychowawczo. Są to dzieci i młodzież od 7 do 18 lat. 13 świetlic znajduje się na terenie 

miasta Gorzowa, a 13 świetlic na terenie Gminy Deszczno, Kłodawa i Rzepin. 

-  Dwie Jadłodajnie dla ubogich, (działalność 1 Jadłodajni w roku 2009 została 

zawieszona ze względu na brak środków finansowych) przygotowujących dziennie ok. 200 

posiłków. 

-  Dwa Schroniska dla Bezdomnych, dysponujących łącznie 40 miejscami 

- Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II – obiekt o pow. 

1250 m
2
  jest od 1998 r. własnością Stowarzyszenia, w jego skład wchodzą: 

a/ Dział Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej 

b/ Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, 

c/ Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO), 

- Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy położony na obszarze 8,90 ha 

nad jeziorem w miejscowości Długie .W Ośrodku na jednym turnusie może wypoczywać  320 

dzieci i młodzieży. 

- Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym „ Nazaret” – utworzone 7 stycznia 2005r. 

działalność w roku 2009r. została zawieszona ze względu na brak środków finansowych do 

odwołania.  

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD(2007) - 9499Z – działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych. 

 

4. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

26.11.1992 r. nr Rejestru 362. 

Do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  VIII 

Wydział Gospodarczy KRS – wpisane zostało 18 lipca 2001r. pod numerem 0000029085.  

Od 16 marca 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego. 

REGON  210033416  

NIP 599-24-20-801 

 

5.   Od 2001r. Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: 
 1. Augustyn Wiernicki     - Przewodniczący Zarządu 

 2. Jerzy Hrybacz               - Wiceprzewodniczący 

 3. Jan Dwojewski             - Wiceprzewodniczący 

 4. Benedykt Wiśniewski  - Sekretarz 

 5. Krystyna Balbierz        - Członek 



6. Cele statutowe organizacji 
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy 

pomocy potrzebują. 

 Stowarzyszenie realizuje cel wymieniony w ust. 1 przez:  

 1) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: 

a) prowadzenia jadłodajni dla ubogich,  

b) udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych 

wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin 

wielodzietnych, 

c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic 

socjoterapeutycznych, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek 

i obozów, półkolonii i kolonii, 

2) prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i  ubogich, 

3) podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom 

przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet, 

4) prowadzenie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji 

bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

5) inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: 

                a)  w zakresie współpracy międzynarodowej,     

  b) w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych,  

  sportowych i rekreacyjnych, 

c)   zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, 

d)  organizowania imprez i akcji proekologicznych, 

6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie: 

a)   rehabilitacji,  

b)  sportu, rekreacji i wypoczynku, 

c)   realizowania programów edukacyjnych, 

7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień  

i zagrożeń patologią społeczną,  w szczególności alkoholizmem i narkomanią, 

8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez 

międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej 

i społecznej, 

9) prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym: 

a) działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie 

informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania  

i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań 

wspomagających rozwój demokracji 

b) współpracy ze środkami masowego przekazu, 

c) działalności wydawniczej, 

10)  prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn   

 pieniężnych, rzeczowych i majątkowych. 

11)  tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności  podstawowej, 

12)  prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 

13)  prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych, 

14)  organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów  

 zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą, 

15)  prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania  

 polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

16)  podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,  



17)  realizację innych zadań publicznych, o których mowa w ustawie wymienionej  

 w § 5. 

 

7. W Statucie nie jest ograniczony okres działalności Stowarzyszenia. 

 

8. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok obrotowy 2009.  

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. obejmujący 12 kolejnych 

miesięcy. 

 

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. Nie 

są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

 

10.  Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej 

wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie 

finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

 

 

 

 


