
 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 
 
1. Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza, ul. Porucznika Wąchały 5, 30-608 Kraków 
 
2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych. 
 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

88.10.Z Pomoc w szpitalach dla chorych 
88.99.Z Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych 
88.99.Z Propagowanie idei pomocy dla drugiego człowieka 

 
 
4. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA zostało zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31.10.2003 r. pod numerem KRS 0000178336. 
NIP 6762252565, REGON 356767450 

 
5. W skład Zarządu Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA wchodzą 

następujące osoby: 
 

a) Stanisław Wysocki (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Karmelickiej 
19, 31-131 Kraków 

b) Agata Mamak (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Cyganka 27 
659, 32-065 Nawojowa Góra 

c) Maria Kaczorowska (Skarbnik), zamieszkała przy ul. Różyckiego 4/28, 31-324 
Kraków 

 
6. Określenie celów statutowych organizacji  

Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. 
Porucznika Wąchały 5, w której realizowane są cele statutowe. 
Celami statutowym Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA są: 

a)  działalność charytatywna, 
b)  promocja i organizacja wolontariatu, 
c)  świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym, 
d)  świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i 

ubogich, 
e)  świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym, 
f)  prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym z grup 

dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i ich opiekunom, 
g)  promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych, 
h)  pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i 

dysfunkcyjnych, 
i)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
j)  działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
k)  podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla 

osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych, 
l)  podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji, 
m)  podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, 



n)  podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami 
fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, prowadzącymi 
działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia, 

o)  wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób 
fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem 
Stowarzyszenia, 

p)  prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej 
 

 
7. Organizacja została utworzona na czas nieokreślony. 
 
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012  
 
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
  

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  
 
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 
Należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty 
Na 31.12.11 sporządzone remanent kasy. 

 
Wariant ewidencji i rozliczenia kosztów: 
Wartość zakupu materiałów i usług księgowania jest na koszty w momencie zakupu, w 
rzeczywistych cenach zakupu. Koszty gromadzone są wstępnie w układzie rodzajowym ( 
zespół 4), skąd poprzez konto 490 – rozliczenie kosztów podlegają przeniesieniu na konta 
zespołów 5,6 i 7. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną tj. 
nie prowadzi działalność statutowej odpłatnej i działalność gospodarczej. Koszty 
administracyjne są związane z działalnością statutową nieodpłatną. 
 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 ( Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm. ) 


