
                                   Sprawozdanie  z działalności za 2010 r. 
 

1.Nazwa Stowarzyszenia , siedziba ,adres, data wpisu do rejestru, nr KRS ,nr regon ,    

    dane członków Zarządu oraz cele statutowe  : 

 

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu  

                         33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18 

 

Nr KRS       0000059484   data rejestracji   07.11.2001r. 

Nr Regon      490460408 

 

     Członkowie Zarządu : 

      

Krystyna Krzyżanowska Towpik – Prezes     -    33-300  Nowy Sącz , ul. Rejtana 14/95   

Wojciech Chmura  - V-ce Prezes                    -    33-300   Nowy Sącz, ul. Nawojowska 328 

 Ewelina Krupa      - Z-ca Prezesa                   -    33-300 Nowy Sącz ,  ul. 29 Listopada 18 A/6  

 

Cele statutowe Stowarzyszenia : 

 

a)Wszechstronna pomoc wszystkim  osobom  znajdującym  się  w 

    niedostatku,  pomoc  w  realizacji  ich  podstawowych  potrzeb 

    życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych. 

 
b) Reintegracja  społeczno-zawodowa   realizowana w oparciu o zasadę      

     samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz    

    budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy   

    doświadczają jeszcze większego ubóstwa 

 
2.Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów          

   statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach    

   finansowych. 
 

Cele statutowe Stowarzyszenia  realizowane  są poprzez organizowanie i prowadzenie 

placówek zajmujących się niesieniem pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, 

samotnym oraz wykluczonym społecznie . 

 

  

Placówki te to: 

 
 

- Dom im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu 

 

a) Centrum Zakwaterowania dla  Bezdomnych  - 35 miejsc 

 

b) Wspólnota Emaus dla 24 osób 
 

 

- Wspólnota Emaus w Krakowie dla 12 osób(Nowa Huta, osiedle Willowe 29)  

 

 
 

 



 

Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych  zapewnia osobom bezdomnym dostęp do pierwszej 

pomocy socjalnej i godnych warunków egzystencji na poziomie bezpieczeństwa socjalnego . 

Dodatkowo  świadczymy usługi z zakresu pomocy społecznej oraz realizuje pracę socjalną przy 

współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.  

Centrum dysponuje liczbą  35 miejsc, natomiast w okresie jesienno-zimowych zdarza się, iż 

przyjmowana jest większa liczba osób z uwagi na konieczność prowadzenia działań chroniących 

zdrowie i życie osób bezdomnych. (maks. 55 osób) 

 

W roku 2010 z pomocy  Centrum Zakwaterowania skorzystało 127 osób. 
 
 

 

 

 

 

 

Wspólnota Emaus  włącza osoby bezdomne w działania aktywizujące zawodowe i 

społeczne   mające na celu przygotowanie tych osób do pełnienia właściwych ról 

społeczno- zawodowych w perspektywie wychodzenia z bezdomności. 

 

 Wspólnoty dają szansę jej członkom na rozwój osobowy, społeczny i zawodowy poprzez 

wspólne życie i pracę, jak również udzielanie pomocy dla najuboższych osób oraz rodzin 

poprzez nieodpłatne przekazywanie mebli, odzieży itp.  
 
Członkowie wspólnoty pracują przy zbiórce, naprawie i sprzedaży używanych 

przedmiotów pozyskiwanych w ramach zbiórki publicznej. Środki finansowe 

pozostające po pokryciu kosztów funkcjonowania Wspólnoty stanowią źródło 

dofinansowania kosztów działalności Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych oraz 

podejmowanych licznych akcji solidarnościowych . 

 

Stowarzyszenie od 2003 roku jest członkiem międzynarodowego ruchu - stowarzyszenia 

„Emmaus International” skupiającego ponad 400 wspólnot i organizacji z całego świata 

działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałania przyczynom 

ubóstwa.  

 

We Wspólnotach  w Nowym Sączu oraz w Krakowie w 2010 mieszkało i pracowało 

wolontarystycznie  56 osób. 

 

 

 

 

 

W ramach akcji solidarnościowych na rzecz innych Wspólnot oraz społeczności 

lokalnych podjęto i zrealizowano następujące  działania :  

 

-   przekazanie kwoty 2080,25 na fundusz solidarności Emmaus International 

 

-    zakup paczek  mikołajkowych na rzecz dzieci  z rodzin cierpiących niedostatek w    

      Nowym Sączu   na kwotę  3178,62– 91 paczek. 

 

-     realizacji programu „Patrol Emaus” – pomoc dla osób bezdomnych żyjących na dworcach   

      Nowego Sącza w okresie zimowym grudzień 2010 - marzec 2011. 



 

-    nieodpłatna dystrybucja żywności na rzecz ubogich rodzin ze środowisk w których   

      funkcjonują nasze Wspólnoty : Nowy Sącz ,Chełmiec  łącznie      

     sprowadziliśmy z  Banku Żywności w Krakowie w ramach programu PAED i  

      rozdysponowaliśmy dla 176 rodzin ( 840 osób)   żywność w postaci : mąki, mleka, sera,  

      makaronu, cukru, ryżu itp.  w ilości :                                              

           42 810  kg  

      Działania w tym zakresie prowadzimy w ścisłej współpracy z MOPS w Nowym Sączu      

      oraz Zarządem  Rejonowym PCK w Nowy  Sączu                                                                                                                    

 

          

-   przekazanie pomocy żywnościowej dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Sądecczyzny  - 

     Kłodne oraz Gmina Chełmiec                      

                                                                                                                                  4 200   kg 

       

W obszarze naszej aktywności w roku 2010 były działania zmierzające do wprowadzenia 

wrocławskiej grupy Emaus do grona Wspólnot w Polsce i na świecie.    

 

Działaniem które sobie cenimy bardzo był udział naszej grupy w „Salonie Emmaus” w 

Paryżu – będącym wielkim spotkaniu grup europejskich i ze świata, demonstracją 

solidarności oraz sposobem gromadzenia środków finansowych na realizację projektów 

ważnych i priorytetowych  dla Ruchu. 

 

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia . 

 
Posiedzenie Zarządu  w  dniu   07.01.2010r.  

 
Uchwała  nr  01/01/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z TP SA  na świadczenie 

usługi Neostrada. 
 

Uchwała  nr  02/01/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z  MOPS w Nowym Sączu 

na świadczenie usług w zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom 

bezdomnym kierowanych przez  Ośrodek w roku 2010. 
Uchwała  nr  03/01/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z  MOPS w Limanowej na 

świadczenie usług w zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom 

bezdomnym kierowanych przez  Ośrodek w roku 2010. 
 
Posiedzenie Zarządu  w  dniu   09.03.2010r.  

 

Uchwała  nr  01/03/2010 
Zarząd Stowarzyszenia  podejmuje uchwałę o przekazania kwoty  9917,58 tytułem składki 

rocznej członkowskiej za 2010 rok w Emmaus  International. 
 

 



Uchwała  nr  02/03/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w 

Krakowie dotyczącej  dystrybucji żywności w ramach programu PAED w roku 2010. Osoba 

odpowiedzialna za realizacje umowy – z-ca Dyrektora – Leszek Lizoń.   

 

Uchwała  nr  03/03/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z  GOPS w Korzennej na 

świadczenie usług w zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom 

bezdomnym kierowanych przez  Ośrodek w roku 2010. 

 

Uchwała  nr  04/03/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z Urzędem Miasta Nowy 

Sącz – Sądeckim Urzędem Pracy na staż dla p. Michała PAŻUCHA. 

 

Posiedzenie Zarządu  w  dniu   07.04.2010r.  

 

Uchwała  nr  01/04/2010 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z firmą ZAHIR-ART. Ewa 

Kulasik-Mruk , 30-719 Kraków, ul. Wodna 33/8 na sporządzenie projektu budowlanego 

Ośrodka Emaus w Krakowie-Nowej Hucie dla działki przy ul. Czeczeńskiej na kwotę 

35000,00 zł. 

 

 

Posiedzenie Zarządu  w  dniu   08.06.2010r.  

 

Uchwała  nr  01/06/2010 
.Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o  przekazaniu kwoty   2 128,75 tytułem składki 

członkowskiej w  Emmaus Europa. 

 

 

Uchwała  nr  02/06/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o  przekazaniu kwoty  2080,25 tytułem wpłaty na 

fundusz solidarności  Emmaus International. 

 

Uchwała  nr  03/06/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o udziale naszego Stowarzyszenia w Salonie 

Emmus w Paryżu  w czerwcu 2010. 

 

Uchwała  nr  04/06/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o udzieleniu zapomogi na zagospodarowanie w  

związku z rozpoczęciem pracy i usamodzielnieniem w wysokości 200,00 dla p.Tadeusz HAN. 

 
Posiedzenie Zarządu  w  dniu   01.07.2010r.   

 
Uchwała  nr  01/07/2010 
 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o udzieleniu zapomogi dla byłego pracownika    

p. Małgorzata ZIĘBA w wys. 1 000,00 PLN .  

 
 



 

Uchwała  nr  02/07/2010 
 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy o dzieło z P. Bogdan 

Maślanka na wykonanie posadzek z płytek ceramicznych budynku Stowarzyszenia na kwotę 

1 550,00 PLN. 

 

Posiedzenie Zarządu  w  dniu   14.10.2010r 

 

Uchwała  nr  01/10/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy z  GOPS Gorlice na 

świadczenie usług w zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom 

bezdomnym kierowanych przez  Ośrodek wg przedłożonego projektu Umowy. 
 

Posiedzenie Zarządu  w  dniu   05.11.2010r 

 

Uchwała 01/11/2010 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy na świadczenie usług w 

zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom bezdomnym wg przedłożonego 

projektu Umowy  z poniższymi Ośrodkami: 

-  GOPS w Łukowicy 

-  GOPS  w Limanowej 

-  GOPS  w Jodłowniku 

-  GOPS w Łużnej 

-  MOPS w  Limanowej 

-  GOPS w Tymbarku 

 
Posiedzenie Zarządu  w  dniu   10.12.2010r 

 

Uchwała  nr  01/12/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o podpisaniu umowy na świadczenie usług w 

zakresie zapewniania noclegu oraz gorącego posiłku osobom bezdomnym wg przedłożonego 

projektu Umowy  z poniższymi Ośrodkami: 

-  GOPS w Dobrej  

-  MGOPS w Bieczu 

-  GOPS w Łącku 

-  MOPS w Nowym Sączu 

 

Uchwała nr 02/12/2010 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o zakupie paczek  mikołajkowych na rzecz dzieci  

z rodzin cierpiących niedostatek w Nowym Sączu   na kwotę  3178,62 – 91 paczek. Osoba 

odpowiedzialna za realizacje uchwały – Dyrektor Stowarzyszenia  w Nowym Sączu.  
Uchwała  nr  03/12/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o  przyznaniu pracownikom Stowarzyszenia 

nagród rocznych na kwotę 17 100,00 łącznie. 

Uchwała  nr  04/12/2010 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o  realizacji programu „Patrol Emaus” – pomoc 

dla osób bezdomnych „żyjących na ulicach” Nowego Sącza w okresie zimowym grudzień 

2010- marzec 2011. 

 



 

5.  Źródła i wysokość uzyskanych przychodów: 

  a. odpłatność za pobyt osób fizycznych                     -             142 163,48 

  b. usługi z zakresu pomocy społecznej                      -               63 971,18 

  c. sprzedaż artykułów używanych i  usług                -              712 472,05 

  d. darowizna  śr. pieniężnych osób fizycznych           -               23319,81           

  e. darowizna śr. pieniężnych osoby prawne               -                  3000,00 

  f. wpłaty 1% podatku na rzecz org. pożytku publ.        -               1 929,80 

  g. składki członkowskie                                                -                    34,00 

   h. darowizny art. spożywczych od producentów, 

       dystrybutorów   i Banku Żywności                          -             217 298,97           

 

   i. darowizna art. przemysłowych i rzeczy używanych                    

      pochodzących min. ze zbiórek publicznych             -             217 066,17 

   j. przychody finansowe                                              -                  2 388,88 

   k. sprzedaż samochodu                                               -                 8 606,56         

 

6.Koszty poniesione : 

    a/ na działalność statutową                                        -               1 325 974,77 

    b/ koszty administracyjne                                          -                    54 221,59 

    c/ koszty finansowe                                                      -                        12,74 

7.Liczba zatrudnionych osób: 

a) 

       - łącznie     -     9,00 (śr.roczna)   osób 

          w tym:   dyrektor stowarzyszenia                                -    1 etat 

                        zastępca dyrektora                                         -     1 etat 

                        gł. księgowy                                                   -     1 etat 

                        kierownik Wspólnoty Emaus w Krakowie     -    1 etat 

                        koordynator warsztatów i transportu              -    2 etaty 

                        kucharz                                                           -    1 etat 

                        magazynier                                                     -    1 etat 

  kierowca                                                         -    1 etat 

 

 

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych osób związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

 

b) łączna kwota wynagrodzeń               -    328308,35      

     w tym: płace zasadnicze                   -    225333,79      

                  premie                                  -      84122,73 

                  chorobowe                           -        2497,24   

                  dodatek funkcyjny               -         6924,03      

                  świadczenia urlopowe         -          9430,56      

                    

 

c) wynagrodzenie członków Zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym   

      działalnością gospodarczą                         -                                         nie wypłacano 

d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń   -                                     1 550,00 

e)posiadamy bieżący rachunek bankowy 

 w Banku Pocztowym nr 65 1320 1856 2911 9822 2000 0001  



saldo na 31.12.2010r.       -                                                                                78 386,04                       

f)  wartość obligacji ,udziałów ,akcji                           -                             nie posiadamy 

 h) nabyte nieruchomości                                              -                            nie nabyto 

 i)  nabyto  środki trwałe                                               -                                       915,57 

 h) środki trwałe w budowie                                         -                                  36 799,23   

 

8.Działaność zlecona przez podmioty państwowe  - nie realizowano. 
    

9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych : 
    Sporządzono n/w deklaracje : 

      

     - podatek od wynagrodzeń                    -                  PIT 4 R       x          1 

     -  podatek VAT                                    -                   VAT 7        x          12 

     -  podatek od nieruchomości                -                   deklaracja   x           2 

     -   podatek dochodowy                          -                   CIT 8          x           1 

      -  informacje o dochodach                     -                    PIT 11       x          10      

.     -  podatek rolny                                       -                  deklaracja    x         1      

       

                      
 W Stowarzyszeniu  prowadzono  kontrole w 2010 : 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu – kontrola kompleksowa 

– uwag nie wniesiono- obiekt zgodny z wymaganiami. 

- ZUS o/Nowy Sącz    - uwag nie wniesiono. 

       


