
Raport z 2016 roku
Stowa r zy szenie C h orych Wy ma gaj ących Dia lizowa nia

Adres: 58-309 WaŁbrzych ul. Sokołowskiego 4
Stowarzyszeniem powstało w 1993 roku, zarejestrowane w KRS pod nr 0000082822przez Sąd
Rejonowy we Wrocławiu, od lipca 2015 roku posiadamy status organizacjiPoŻytku Publicznego.

Regon: 890192119
NIP: 8862503683

Zarząd Stow arzyszen ia :

Czupyk Tadeusz- Prezes
Telewa Stanisław- Vice Prezes
Ziłokowska Beata_ Sekretarz
Kasprzyk Andrzej- Skarbnik
Mickiew icz Małgorzata- Członek zarządu

Cele działania Stowarryszenia

Komisja RewĘjna:
Pawlus Artur- Przewod niczący

' Kurjata Norbert- Z-ca Przewodniczącego
Pilipczuk lozef- Członek komisji

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracownikow, działamy w oparciu o pracę wolontariacką zarządu.
Wszelkie koszty administracyjne związane zutrzymaniem i działa|nością Stowarzyszenia
pokrywane sąze składek i wsparć sponsor w.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Reprezentowanie interes w członk w Stowaruyszenia wobedzwładz paristwowych, organ w
s amorządo wych i or ganizacji p ozarządowych.
otoczenie chorych pomocą i opieką, aptzede wszystkim zaspokojenie potrzeb leczniczych
stowarzyszenia.
Zakup lek w dla os b dializowanych i po przeszczepie nerki
Pomoc społeczna, dla os b w trudnej sytuacji materialnej.

Informacja o uzyskanych prrychodach:

Stowarzyszenie w roku 2016 uzyskało przychod w wysokości 3 660182zł.
Darowizny 1% - 2 7Ż6,Ż0 zł
Składki członkowskie- 824,00zł.
odsetki bankowe - |t0,62zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Stowarzyszenie w roku 20|6 poniosło koszty w wysokości 4 516127zł.
Zakup lekow- 2 725,42zł.
Ko szty działalnoŚci admini stracyj nej realizowanych zadań statutowych- l 7 9 0,8 5 zł.

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej Stowarzyszeniaz

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracownikow.
Nie wypłacano wynagrodzen, nagr d, premii i innych świadczeri.
S towarzys zeni e ni e pro w adziło działa|noś ci go sp o dar czej .

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobieraj ą Żadnych wynagrodze .

Stowarzyszenie nie udzie|a poŻy czek pienięŻnych.



Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w RAIFFEISEN POLBANK o/Wałbrzych nr konta:

40 1750 0012 0000 0000 2137 9832 _ stan środk w na rachunku bankowym nadzien3l,12,2016
rok wynosi 5 834169 zł.
Stowarzyszenie nie nabyło w roku 20t6 akcji iudział w w sp łkach prawa handlowego.
Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada nieruchomości.
Stowarzyszenie nie posiada środk w trwałych.

Wartość akĘwriw i zobowiązafi Stowarzyszenia:
Wartoś aktywow _ 5 834o69 zł.
Wartość zobowiązan- brak.
Dane o działa\ności zleconej dla Stowatzyszeniaprzezpodmioty paristwowe i samorządowe (

usługi, parłstwo we zadania zlecon e i zamowienia publiczn e )oruz o wyniku finansowym tej

działa]rności- brak.

Informacj e o rozliczeniach Stowarryszenia :

Stowarzyszenie nie posiad a za|egłości podatkowych, or az Ia rzecz ZUS.
W Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu złoŻono zeznarie CIT- 8 za rok 2016.
W Ministęrstwie Pracy i Polityki Społecznej złoŻono Sprawozdanie finansowe i merytotyczne za
rok 2016.

W ałbrzych 06,06,2016 roku.

Prezes Zarządu
Czupyk Tadeusz

Sekretarz Zarządu
Ziołkowska Beata
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