
 Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie  Wspierania  Osób  Poszkodowanych  w  Wypadkach  Komunikacyjnych 

"POLITRAUMA"  37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

2. Informacje  o  posiadanych  jednostkach  organizacyjnych  (zarówno  sporządzających 
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Stowarzyszenie „POLITRAUMA” jest jednostką sporządzającą samodzielnie sprawozdania 

finansowe.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4. Wskazanie  właściwego  sądu  prowadzącego  rejestr  lub  innego  organu  prowadzącego 
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny 
w systemie REGON

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru sądowego 

Wpisu do KRS nr 134494 dokonano dnia 11.10.2002 r. 

REGON: 831311751

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Zarząd Stowarzyszenia „POLITRAUMA”:
- Antoni Bochnak – Prezes,
- Andrzej Komsa  – Wiceprezes,
- Zofia Dłużniak – Sekretarz,
- Dariusz Sowa – Członek,
- Elżbieta Głowacka – Skarbnik.

6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest:

- świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 

- udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadków, celem prowadzenia dalszego leczenia 
oraz rehabilitacji, 

- zakup  sprzętu  medycznego  niezbędnego  w celu  podnoszenia  poziomu  usług  i jakości 
usług w zakresie udzielanych przez Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
świadczeń  zdrowotnych,  a w szczególności  osobom  poszkodowanym  w wypadkach 
komunikacyjnych, 



- prowadzenie działalności zapobiegawczej, informacyjnej i szkoleniowej.

7.      W roku 2010 Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe podejmowało następujące 
zadania:
- Zgodnie  z  Uchwałą  nr  1/2010 z dnia  23 marca  2010 r.  została  przekazana  kwota 

3.000,00 zł. na pokrycie kosztów operacji rekonstrukcji czaszki osobie poszkodowanej 
w wypadku komunikacyjnym. 

- Zgodnie z  Uchwałą nr 2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.  została  przekazana kwota 
3.000,00  zł.  jako   dofinansowanie  do  zakupu  protez  nóg  osobie  poszkodowanej 
w wypadku komunikacyjnym.

- Zgodnie z Uchwałą nr 15/1/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. została przekazana kwota 
50.000,00  zł.  na  dofinansowanie  zakupu  przez  Powiatowy Szpital  Specjalistyczny 
w Stalowej Woli lampy do tomografu komputerowego. 

- Przekazany został  również na Powiatowy Szpital  Specjalistyczny w Stalowej  Woli 
sprzęt zakupiony w 2009 r na kwotę 44.780,27 zł. (Umowa darowizny nr 1/2010).

- Zgodnie z Uchwałą 3/2010 z dnia 2 grudnia zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 
2.934,18 zł. z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

- Zgodnie z Uchwałą nr 16/1/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie zakupiło 
sprzęt medyczny o wartości 22.499 zł.  

8.      Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

    Stowarzyszenie  zostało  wpisane  do  KRS  dnia  11.10.2002  r.  i  kontynuuje  swoją 
działalność nadal.

9. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 91.528,52 zł.

Przychody pochodzą z:
- zasądzone świadczenia pieniężne       25.130,00 zł.
- wpłaty 1% podatku dochodowego         8.404,50 zł.
- pozostałe dochody       57.994,02 zł.

10. Informacja o wysokości poniesionych kosztów:

- koszty realizacji zadań statutowych       84.449,56 zł.
- koszty administracyjne            645,75 zł.

11. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, prowadzi swoja działalność w oparciu o
           społeczną pracę Zarządu, Komisji Rewizyjnej i swoich członków.

Na koniec roku Stowarzyszenie posiada na koncie bankowym w KB w Stalowej Woli 
            kwotę 12.246,50 zł

      12.      Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 



Sprawozdania sporządzone jest za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

      13.    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.
 

      14.

• Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne,  

• Środki  trwałe  wycenia  się  według  cen  nabycia  pomniejszonych  o  odpisy 
amortyzacyjne,  

• Do  amortyzacji  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych 
stosuje  się  stawki  przewidziane  w  wykazie  rocznych  stawek  amortyzacyjnych 
stanowiących załącznik  do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
amortyzacje metodą liniową stosuje się do wszystkich środków trwałych. 

•  Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej,
- kapitały podawane są w wartości nominalnej, 
- zysk netto podany jest w wartości nominalnej.

15. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Wspierania Osób Poszkodowanych w 
Wypadkach  Komunikacyjnych  „POLITRAUMA”   nie  była  przeprowadzona  kontrola 
Zewnętrzna.

Stalowa Wola dn. 23.03.2011r.


