
 

 
 
 

 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 
 

1. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA swoją siedzibę i 
biuro ma w Krakowie, ul. Porucznika Wąchały 5, 30-608 Kraków. 

 
2. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA zostało 

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

 
3. 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. 

Nawojowa Góra 659, 32-065 Krzeszowice  
c) Maria Kaczorowska (Skarbnik), zamieszkała przy ul. 

RóŜyckiego 4/28, 31-324 Kraków 
 

4. Celem statutowym Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. 
ELIASZA jest działalność charytatywna oraz niesienie pomocy 
materialnej placówkom zajmującym się działalnością charytatywną. 

 
5. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA realizuje cele 

statutowe poprzez: 
a) pomoc i opiekę nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi, 

bezdomnymi, biednymi, upośledzonymi i innymi 
znajdującymi się w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej, 

b) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, 
instytucjami, kościołami i innymi organizacjami 
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, 

c) współpracę z osobami i organizacjami fizycznymi i prawnymi, 
w kraju i za granicą, 

d) organizowanie konferencji, prelekcji oraz innych imprez 
kulturalnych związanych z tematyką i działalnością 
charytatywną, 
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e) prowadzenie działalności formacyjno – szkoleniowej, w 
zakresie działalności charytatywnej, 

f) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób 
potrzebujących pomocy, 

g) prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi 
statutowych celów organizacji 

 
6. W 2009 roku Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA 

realizowało cele statutowe według następujących działań: 
 
Szpital im. J. Dietla 
Wolontariusze w szpitalu im. J. Dietla codziennie odwiedzali pacjentów na 
pięciu oddziałach. KaŜdego dnia osoby potrzebujące zostały objęte pomocą 
w spoŜywaniu posiłku, poruszaniu się po terenie szpitala, zakupach, 
realizacji recept, wspieraniu przez rozmowę. W weekendy oraz dni 
świąteczne wolontariusze organizowali projekcje filmów, koncerty, gry dla 
pacjentów. Dzięki współpracy z krakowskimi szkołami na Święta BoŜego 
Narodzenia, Wielkanocne, Dzień Chorego pacjenci otrzymywali drobne 
upominki przygotowywane przez wolontariuszy i uczniów. 
 
Szpital św. Ludwika 
Wolontariusze w szpitalu im. św. Ludwika kilka razy odwiedzali chore dzieci 
na oddziałach organizując im gry, zabawy, spędzając z nimi wolny czas oraz 
opiekując się tymi młodszymi pod nieobecność rodziców. Stowarzyszenie 
organizowało akcje okolicznościowe jak np. św. Mikołaj, Dzień Dziecka. 
Dzięki współpracy z krakowskimi szkołami równieŜ chore dzieci 
otrzymywały drobne upominki przygotowywane przez wolontariuszy i 
uczniów. 
 
Domy prywatne 
Grupa domowa licząca 22 osoby opiekowała się 14 podopiecznymi – 
zarówno dziećmi jak i osobami w średnim i podeszłym wieku. W ciągu roku 
liczba wolontariuszy w tej grupie wzrosła o 11 a podopiecznych o 5 osób. 
Wolontariusze odwiedzali podopiecznych w ich domach pomagając im w 
podstawowych czynnościach dnia codziennego jak kąpiel, sprzątanie, 
robienie zakupów, spacer czy wyjście do lekarza.. Niektórzy z wolontariuszy 
pomagali podopiecznym w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Podopieczni 
zawsze wspierani byli rozmową. W razie potrzeby udzielana była doraźna 
pomoc jak np. pomoc w przeprowadzce, zakup Ŝywności, zakup leków czy 
ubrań lub środków czystości. Lekarze medycyny i pracownicy słuŜby 
zdrowia – członkowie naszego wolontariatu, świadczyli nieodpłatne usługi, 
takie jak: porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne czy konsultacje medyczne 
w stosunku do osób chorych i potrzebujących. 
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Akcje okolicznościowe 
W ramach współpracy z innymi organizacjami odbyło się 8 akcji (podkreślić 
naleŜy iŜ to właśnie niŜej wymienione organizacje zwróciły się do nas z 
prośbą o współpracę): 
— 3 wspólne akcje z Fundacją Urszuli Smok „Podaruj Ŝycie” – wzięło udział 
37 naszych wolontariuszy 
— Fundacja Domowego Hospicjum – 4 akcje, 70 naszych wolontariuszy 
— kolonie z dziećmi z Lęborka — 1 wolontariuszka 
O działalności Stowarzyszenia dowiedziało się 28 organizacji 
pozarządowych z terenu Krakowa oraz kolejnych 13 z Tarnowa, 
Wojnicza, Bochni, Brzeska, Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej. 
Stowarzyszenie wzięło równieŜ udział w realizacji Cracovia Sacra oraz w 
Krakowskich Targach Wolontariatu na Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Jak co roku propagując ideę wolontariatu w marcu zorganizowaliśmy 
plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2008”, podczas 
którego nagrodziliśmy i wyróŜniliśmy osoby bezinteresownie pomagające 
innym. Statuetki wykonał dla nas nieodpłatnie krakowski Instytut 
Odlewnictwa AGH, Sala Koncertowa Florianka równieŜ została wynajęta  
nieodpłatnie. 
 
 
Projekt FIO 2009 
W lutym 2009 zarząd wspólnie z aktywem Wolontariatu podjął decyzję o 
złoŜeniu wniosku o dotację ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i 
o złoŜeniu projektu zatytułowanego „Bezinteresowna pomoc osobom 
starszym, chorym i samotnym.” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyznał 
naszemu Stowarzyszeniu dotację w kwocie 56 467 zł. 
Realizacja projektu przewidziana była na okres od maja do grudnia 2009 r.  
W tym czasie dzięki dotacji zakupiono sprzęt potrzebny do wyposaŜenia 
biura i przeprowadzenia szkoleń dla wolontariuszy, odzieŜ i obuwie 
ochronne dla wolontariuszy pracujących w szpitalu oraz uruchomiono 
„Telefon pomocy”. Do obsługi telefonu zatrudnione zostały 2 osoby w 
wymiarze ½ etatu. Dzięki dotacji moŜliwe było równieŜ przeprowadzenie 5 
szkoleń dla wolontariuszy, w tym 3 specjalistycznych:  
— kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – udział wzięło 16 wolontariuszy 
— warsztaty „Trudne tematy w rozmowie z ludźmi starszymi” – 12 wolont. 
— specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi – 7 wolontariuszy 
W sumie w kursach wzięło udział 78 osób. 
Dofinansowanie ze środków FIO umoŜliwiło nam równieŜ rozpoczęcie cyklu 
wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych przy współpracy z dyrekcją 
szkół. Wykłady miały na celu propagowanie idei wolontariatu wśród 
młodzieŜy. W sumie odbyło się 60 godzin dydaktycznych wykładów oraz 
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dodatkowo spotkania z dziećmi w szkole podstawowej oraz z młodzieŜą 
gimnazjum na prośbę nauczycieli tychŜe placówek. 
O działalności Stowarzyszenia dowiedziało się 1630 uczniów z 10 szkół. 

Częściowo ze środków z dotacji, częściowo ze środków własnych 

rozpoczęliśmy również remont siedziby stowarzyszenia w celu dostosowania 

jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
 
Rzeczywisty całkowity koszt projektu – 69 505,72 zł. 
     w tym: 
     - wielkość wykorzystanej dotacji   52 343,55 zł. 
     - rzeczywisty wkład własny   17 162,17 zł. 
     - zwrot niewykorzystanych środków   4 123,45 zł. 
 
 
Współpraca z Województwem 
Od czterech lat Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza współpracuje jako 
instytucja wspomagająca przy realizacji małopolskiego projektu 
przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 
niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 
Organizatorem projektu jest Samorząd Województwa małopolskiego. W 
ubiegłym roku, jak i w latach poprzednich pani Katarzyna Szuba na prośbę 
Organizatorów prowadziła warsztaty szkoleniowe dla uczniów w Krakowie i 
Oświęcimiu, oraz była członkiem Komisji oceniającej projekty. 
 
 
Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków i inne formy wsparcia 
Kolejną formą pomocy była równieŜ pomoc potrzebującym, którzy prosili o 
wykupienie leków, pomoc Ŝywnościową, znalezienie noclegowni. W kaŜdym 
przypadku decyzja o odmowie bądź udzieleniu pomocy poprzedzona była 
wywiadem środowiskowym oraz rozmową. Prowadzona była imienna 
ewidencja osób objętych tą formą pomocy. Wykupiono leki 8 osobom 
łącznie na kwotę 1226,47 zł. Udzielono pomocy materialnej w postaci wózka 
inwalidzkiego 2 osobom ze stwardnieniem rozsianym  (1 podarowano, drugi 
uŜyczono). 
Darami otrzymanymi w ramach współpracy z włoską organizacją 
Volontariato di S. Elia Profeta (ubrania, buty, pampersy) wspieraliśmy 
materialnie Dom Dziecka przy  ul. Chmielowskiego, Naczelnej oraz 
Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Rajskiej. 
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7. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA w roku 2009 
prowadziło wyłącznie działalność statutową. Rok obrotowy 2009 
Stowarzyszenie zamknęło stratą w wysokości 32.184,89 zł. 

 
8. Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł: 

� darowizny 119.215,46 zł. 
� składki członkowskie  1.569,00 zł. 
� dotacje    56.467,00 zł. 
� pozostałe przychody       150,00 zł. 
� przychody finansowe    21,53 zł. 

 
 

9. Koszty administracyjne w roku 2009 wyniosły: 
� amortyzacja  0,00 zł. 
� usługi obce   81.263,56 zł. 
� zuŜycie materiałów i energii   86.327,07 zł. 
� wynagrodzenia   26.800,00 zł. 
� ubezpieczenia społeczne   1.867,80 zł. 
� pozostałe koszty   13.011,94 zł. 
� podróŜe słuŜbowe   63,52 zł. 
� koszty finansowe   0,00 zł. 

 
10. W roku 2009 nie nastąpiły Ŝadne zmiany w funduszu statutowym. 
 
11. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie udzieliło 
Ŝadnych gwarancji, poręczeń oraz poŜyczek. 

 
12. Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12. 2009 wynosiły: 

234.735,63 zł. 
 

13. W roku 2009 w okresie lipiec – grudzień w Stowarzyszeniu 
WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA zatrudnione były 2 osoby na 
umowę o pracę oraz 9 osób na umowę zlecenie. Zatrudnienie 
sfinansowane zostało ze środków FIO. 

 
14. Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło 7.800,00 zł., w tym 

7052,42 zł. finansowane z dotacji FIO. 
 

15. Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali 
z tego tytułu Ŝadnego wynagrodzenia. 

 
16. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły łącznie 19.000,00 zł. 

brutto. 
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17. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie nabyło 
Ŝadnych akcji, obligacji oraz nie objęło Ŝadnych udziałów w 
spółkach prawa handlowego. 

 
18. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia wykazuje 

załączony bilans. 
 

19. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA w ciągu roku 
podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie składało 
deklaracji podatkowych. Były wpłacane zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych (z tytułu zawartych umów zlecenia). 
W terminie do dnia 31.01.2010 roku została złoŜona deklaracja 
roczna PIT 4R, do dnia 31.03.2010 r. zostanie złoŜona deklaracja 
CIT 8. 

 
20. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie 

obejmuje: 
� wobec dostawców 7.311,36 zł. 
� wobec ZUS 5.936,03 zł. 
� wobec US  856,00 zł. 

 
21. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie prowadzi 

działalności gospodarczej. Nie prowadzi równieŜ działalności 
odpłatnej poŜytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie 
działalność nieodpłatną poŜytku publicznego. 

 
22. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole 

zewnętrzne. 
 
23. Uchwały podjęte w 2009 roku: 

� o zatwierdzeniu bilansu za rok 2008 
 
 
 
 

 
Data sporządzenia:                                      Podpisy Zarządu Stowarzyszenia 
 
                                                           Stanisław Wysocki 
                                                           Agata Mamak 
                                                           Maria Kaczorowska 
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