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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, 

Kraków, ul. Miodowa 9. 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich sprawozdań): 

Zakład Aktywno ści Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja, Kraków, ul. 

Bałuckiego 6  

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z – działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych – Stowarzyszenie Rodzin 

„Zdrowie Psychiczne”; 5511Z Hotele i Motele z Restauracjami – „U Pana Cogito” 

Pensjonat i Restauracja. 

 

4. Właściwy sąd prowadzący rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, 

numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. Wpis 14-09-2004 r. o numerze 0000156949. REGON 350738921 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): Prezes Zarządu Zofia 

Puchelak, Wice Prezes Anna Wasieczko, Wice Prezes Maria Radwańska, Skarbnik 

Barbara Fugas, Sekretarz Agnieszka Lewonowska – Banach, Członek Zarządu 

Krystyna Walas, Anna Pilch, Krystyna Morawska. 

 

6. Celami statutowymi organizacji są:  

 

a. Prowadzenie działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej poŜytku 

publicznego poprzez organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do: 

− Utrzymania więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób 

korzystających z usług słuŜby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony 

zdrowia psychicznego 
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− Rozwoju róŜnorodnych działalności słuŜby zdrowia w zakresie lecznictwa 

chorób psychicznych 

− Tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą 

psychiczną w ramach działalności statutowej stowarzyszenia. 

− Tworzenia mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie 

pozbawionych opieki rodzicielskiej i moŜliwości posiadania własnego 

mieszkania. 

− Pozyskiwania środków materialnych na działalność statutową 

stowarzyszenia. 

− Świadczenia róŜnorodnych form pomocy – w tym wsparcia finansowego 

osobom chorym oraz członkom stowarzyszenia które znalazły się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

− Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w zakresie 

opieki środowiskowej nad osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami, 

chronionego zatrudnienia i mieszkania. 

− Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21. stycznia 2000 r. (Dz.U. nr 6, 

poz. 77) oraz tworzenie miejsc treningu zawodowego i rehabilitacji dla 

osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w branŜy 

hotelarskiej i gastronomicznej. 

b. Odpłatna działalność statutowa (Przedmiot działalności statutowej organizacji 

poŜytku publicznego) 

− Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w zakresie 

opieki środowiskowej nad osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami, 

chronionego zatrudnienia i mieszkania. 

− Prowadzenie Zakładu Aktywności zawodowej – Pensjonatu i Restauracji 

pod nazwą „U Pana Cogito” oraz tworzenie miejsc treningu zawodowego i 

rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w 

branŜy hotelarskiej i gastronomicznej. 

c. Nieodpłatna działalność statutowa (Przedmiot działalności statutowej organizacji 

poŜytku publicznego) 

− Utrzymanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób 

korzystających z usług słuŜby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony 

zdrowia psychicznego.  
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− Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą 

psychiczną w ramach działalność statutowej stowarzyszenia 

− Tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie 

pozbawionych opieki rodzicielskiej i moŜliwości posiadania własnego 

mieszkania. 

− Rozwój róŜnorodnych form opieki zdrowotnej w zakresie leczenia 

i rehabilitacji chorób psychicznych 

− Świadczenie róŜnorodnych form pomocy – w tym wsparcia finansowego 

osobom chorym oraz członkom stowarzyszenia, które znalazły się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

 

7. Okresu trwania działalności organizacji, jest nie ograniczony. 

 

8. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1. stycznia 2006 do 31. grudnia 2006 r. 

 

9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie 

Psychiczne” i Zakładu Aktywności Zawodowej "U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja – 

sporządzający samodzielnie sprawozdania finansowe. 

 

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

11. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 

w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 

jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takŜe dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie 

finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.  

 

 
 

Prezes Zarządu 
 
 

Zofia Puchelak 

Wiceprezes Zarządu 
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Barbara Fugas 

Członek Zarządu 
 
 

Anna Pilch 

Członek Zarządu 
 
 

Krystyna Walas 

Członek Zarządu 
 
 

Krystyna Morawska 

Sekretarz 
 
 

Agnieszka 
Lewonowska – Banach 


