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1. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” zostało zarejestrowane w dniu 14 lipca 2015 r. 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Warszawie.  

KRS: 0000567013 

NIP: 5272740481 

Regon: 362044155 

 

2. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wolska 

138/140, 01-126 Warszawa, mazowieckie. 

 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” wchodzą nw. osoby: 

Irena Sacharczuk     - Prezes Zarządu; 

Adam Misijuk     - Wiceprezes Zarządu; 

Halina Demianiuk    - Członek Zarządu; 

Tomasz Filipczuk     - Członek Zarządu; 

Grzegorz Kozioł     - Członek Zarządu. 

 

4. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

b) rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej; 

c) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

d) działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

wielokulturowości; 

e) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  

f) upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku 

i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej;  

g) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom; 

h) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

i) wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych; 

j) rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym 

i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu. 

 

5.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, 

wydawniczej i oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów; 

b) organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań; 

c) upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych 

w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; 

d) organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, 

warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw; 

e) inicjowanie i wspieranie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, 

międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie 

i zrozumienie, zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia; 

f) organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku; 

g) prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

h) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów; 

i) współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-

badawczymi, instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, 

placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi 

organizacjami pozarządowymi. 
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6. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 

do 31.12.2019 r. zrealizowało samodzielnie lub we współpracy nw. inicjatywy, projekty 

i przedsięwzięcia:        
 

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim. Wydarzenie odbyło się niedzielę 20 stycznia 2019 

roku w ramach akcji charytatywnej „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych 

pokoleń”. Koncert zorganizowano wspólnie z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli 

w Warszawie. Wśród gości honorowych byli między innymi: Jego Eminencja Sawa, 

Metropolita Warszawski i całej Polski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz 

rządowych i samorządowych oraz oświaty. Podczas koncertu rozbrzmiewały w różnych 

językach kolędy, które opowiadały nam o ludowych obyczajach świątecznych, sposobie 

przeżywania świąt Bożego Narodzenia i pozostałych wydarzeń związanych z Epifanią. 

Słuchając słów kolęd, zarówno wykonawcy, jak i słuchacze, mogli przenieść się myślami w 

inny, lepszy świat, w którym świąteczna radość wypełnia sobą całą przestrzeń i niczego 

niegodnego w ten świat nie dopuszcza. W koncercie wzięło udział pięć chórów oraz zespół 

wokalno-instrumentalny: Zespół Rodzinny Triada z Makówki, chór „Zoria” z Uścia 

Gorlickiego, chór Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka, kwartet „Ensemble QuattroVoce” i 

chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej. Niespodzianką tegorocznego 

koncertu był występ zespołu instrumentalno-wokalnego, który składał się z wybitnej pianistki 

Kayo Nishimizu oraz wokalistów Bogdana Kuźmiuka, Julii Bortniczuk, Aleksandry Karpiuk i 

Aleksandry Smerechańskiej. Dochód z akcji został przekazany na remont wolskiej 

zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka.  
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Maslenica – spotkanie integracyjno-zapustowe.  Zorganizowane w dniu 8 marca 2019 

roku, wzorem lat ubiegłych, wspólnie z wolską Parafią. Było poświęcone kultywowaniu 

tradycji i integracji prawosławnej społeczności warszawskiej. Frekwencja i atmosfera 

spotkania była wyjątkowa. Nie zabrakło śpiewu regionalnych piosenek (bardzo często 

przywołujących wspomnienia z rodzinnych stron) oraz przepysznych blinów – głównej 

potrawy tytułowej Maslenicy. To wyjątkowe spotkanie dostarczyło bardzo dużo pozytywnych 

wrażeń wszystkim zebranym, wzmocniło naszą wspólnotę i było inspiracją do dalszego 

działania dla dobra drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii - o. 

Adama Misijuka za pomoc i wsparcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 

wydarzenia i przybyli na uroczystość. 

 

                 

                

                

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warsztaty pisanki wielkanocnej. Przeprowadzono w dniu 13 kwietnia 2019 roku w głównej 

świetlicy domu parafialnego. Poświęcone były poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności 

wykonania tradycyjnej pisanki. Już o godzinie 10.30 uczestnicy otrzymali odpowiednio 

ugotowane jajka i inne niezbędne materiały, a prowadząca spotkanie pani Irena Sacharczuk 

udzieliła wszystkim instruktażu, krok po kroku, jak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a 

zarazem posługując się rozgrzanym woskiem, pisakiem i kolorowymi barwnikami, wykonać 

piękne pisanki. Podzieliła się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, co uczestników nie 

tylko zainteresowało, ale także zachęciło do kultywowania jakże zapomnianych w 

dzisiejszych czasach tradycji. Choć początki dla niektórych nie były łatwe, z każdą kolejną 

pisanką było już dużo lżej. Jajka powstawały coraz to piękniejsze i bogaciej ozdobione. 
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Wszyscy wykazali się kreatywnością, a niektórzy odkryli w sobie prawdziwe talenty. Po 

zakończeniu wykonaliśmy pamiątkową sesję zdjęciową, aby uwiecznić powstałe dzieła, jak 

również ich twórców. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, bo są one okazją do 

wspólnych rozmów, a tym samym ogólnie pojętej integracji parafian oraz pielęgnowaniu 

tradycji. 

                                                          

               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spotkanie z tradycją - warsztaty palmowe. Obyły się w sobotę 20 kwietnia 2019 roku w 

parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Było to już drugie tego rodzaju spotkanie 

poświęcone tradycji i symbolom związanym ze świętem Paschy. Tym razem wspólnie, 

dorośli i dzieci, wykonywaliśmy palmy wielkanocne. Przebieg warsztatów jest niestety trudny 

do opisania, w związku z czym efekty naszych prac prezentujemy na załączonych zdjęciach. 

W Niedzielę Palmową, która według kalendarza i zgodnie z Tradycją Cerkwi Prawosławnej w 

2019 roku obchodzona była 21 kwietnia, cieszył widok Parafian licznie zmierzających do 

świątyni. Dzięki zorganizowanym dzień wcześniej warsztatom właściwie każda rodzina 

mogła nabyć piękną palmę, tym samym wspierając remont naszej zabytkowej świątyni, a 

następnie poświęcić ją podczas nabożeństwa. 
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Czytanie Psalmów w okresie Wielkiego Postu. Zgodnie z tradycją rozpoczęcie wspólnego 

czytania Psalmów nastąpiło w dniu 11.03.2019 r. Przez wszystkie dni Wielkiego Postu 

uczestnicy czytali w domu w wybranym przez siebie języku, wyznaczone Katyzmy. 

Codziennie był przeczytany cały Psałterz. W czytaniu domowym brało udział 47 osób. 

Uroczyste zakończenie tego ważnego wydarzenia odbyło się w Cerkwi św. Jana Klimaka na 

Woli z udziałem wszystkich czytających i trzech duchownych Parafii. W nocy z 19 na 20 

kwietnia 2019 r. Psalmy w Cerkwi czytano w języku cerkiewnosłowiańskim. Dziękujemy za 

wspólną modlitwę, trud, duchowe przeżycia i pielęgnowanie tradycji Cerkwi Prawosławnej. 

 

               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wsparcie Centralnego XXIII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. 

Eliminacje odbyły się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. 

Cyryla i Metodego w Białymstoku. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do ostatniego etapu przystąpiło 43 

uczniów. Czytających oceniała komisja w składzie: prof. Włodzimierz Wołosiuk 

(przewodniczący), ks. Jan Fiedorczuk, ks. Sławomir Chwojko, ks. Tomasz Stempa. Oprócz 

umiejętności płynnego i poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich oceniana była 

również znajomość słownictwa. Stowarzyszenie przekazało Święte Ewangelie w języku 

cerkiewnosłowiańskim i polskim, Żywoty Świętych – Synaksariony oraz inne książki na 

nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  

  

                

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prowadzenie akcji charytatywnej „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla 

przyszłych pokoleń” za pośrednictwem portalu internetowego charytatywni.allegro.pl. 



7 

 

Aukcje były prowadzone od 3.01.2019 r. (podpisania umowy o świadczenie usług) do 

31.12.2019 r. Celem akcji było zebranie środków na remont zabytkowej wolskiej Cerkwi św. 

Jana Klimaka. Przedmioty na aukcję przekazywali Członkowie Stowarzyszenia, proboszcz ks. 

Adam Misijuk i wierni Parafii.  

                                         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wsparcie XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. 

Festiwal odbył się w dniach 6-11.05.2019 r. Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 1000 zł na 

nagrodę dla chóru – uczestnika MF HDMC za podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, 

prawosławnej kultury, śpiewu cerkiewnego i liturgiczno-duchowego życia. Jury przyznało 

nagrodę Stowarzyszenia i wyróżnienie dla chóru dziecięcego z Białorusi. 

                

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podziękowanie darczyńcom za 1 % podatku. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu i 

uzgodnieniu z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie ustalono, że środki uzyskane z 

1 % zostaną przekazane na remont zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka. 

Przygotowano i skierowano do wszystkich Darczyńców podziękowania.  

Dzięki Waszemu wsparciu parafia mogła prowadzić rozpoczęty remont i podjąć szybko 

kolejne prace, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą 

daliście dowód prawdziwej miłości i troski o nasze wspólne dobra narodowe, aby pozostawić 

je dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie. Przyjmijcie raz jeszcze, nasze z głębi serca 

płynące, skromne podziękowanie. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą 

sił i wszelką pomyślnością, a dobro, które przekazujecie innym, powraca do Was po stokroć. 
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Prowadzenie zbiórki na portalu internetowym zrzutka.pl - Wesprzyj wykonanie fresków 

w zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. Zbiórkę rozpoczęto 7 

października i prowadzono przez okres jednego miesiąca. Celem zbiórki było zbieranie 

dodatkowych funduszy na wykonanie fresków w zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana 

Klimaka na Woli w Warszawie. W ramach prowadzonego remontu okazało się, że ściany 

bębna kopuły są bardzo spękane. Tynk odspajał się na całej powierzchni. W związku z tym 

tynk wewnątrz tamburu kopuły został skuty w całości i zostały położone nowe tynki. Od 23 

września prowadzono prace związane z wykonaniem nowych fresków. Na sklepieniu została 

rozpisana ikona Chrystusa – Pantokratora. Poniżej pomiędzy oknami są postacie Aniołów. 

Pod nimi Prorocy, a w najniższym rzędzie Święci. W sumie rozpisano 26 postaci wysokość 

od 2,5 do 4 m. Na ten etap remontu parafia nie otrzymała dotacji. Z głębi serca dziękujemy 

wszystkim za wsparcie. 

                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wsparcie organizacji i przebiegu XVII Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. 

Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę odbyła się w dniach 13 – 19.08.2019 r. Motto: Ja 

jestem Drogą, i Prawdą, i Życiem. Uczestniczyło w niej wielu pielgrzymów z warszawskich 

parafii oraz wszystkich diecezji Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Na organizację tego 

przedsięwzięcia Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył kwotę 2.000 zł. Członkowie Zarządu 

brali czynny udział w organizacji i przebiegu pielgrzymki. 
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Prowadzenie zbiórki na portalu internetowym pomagam.pl – Ratujmy wolskie zabytki. 

Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń. Zbiórkę rozpoczęto we wrześniu 2018 roku. Celem 

zbiórki jest zbieranie funduszy na remont zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka. 

Zbiórka trwa nadal. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc, ofiarność i 

wsparcie. Przed nami jeszcze kolejny – III etap remontu. 

 

                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ratujmy zabytkowe nagrobki 2019. Zbiórka publiczna nr 2019/4719/OR była prowadzona 

od 30 października do 3 listopada 2019 r. na terenie wolskiego cmentarza. To trzecia kwesta 

w rozszerzonej formule. Zbierano środki finansowe na renowację jakże pięknych i 

zabytkowych nagrobków warszawskiej nekropolii. Wszystkim kwestującym towarzyszyło 

hasło „Nie pozwólmy, aby pamięć o tych którzy odeszli zaniknęła”. Dzięki wsparciu i 

ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych udało się zebrać ponad 15 

tys. złotych! Zbiórka odbyła się przy wsparciu dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego 

oraz wolontariuszy i duchownych z wolskiej parafii. Dzięki poprzednim kwestom na 

renowację nagrobków przeznaczono już ponad 32 tys. złotych. Pozwoliło to na odnowienie 

jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona 

dla odwiedzających cmentarz oraz zabytkowy grobowiec (opis w rozdysponowaniu środków). 

Ponadto w planach na rok 2020 zabezpieczono środki na renowację kolejnego zabytkowego 

nagrobka. 
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Poznajemy zwykłych i niezwykłych ludzi prawosławnej wiary, tradycji i kultury. 

 

Spotkanie z siostrami z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Odbyło się w 

dniu 1 grudnia 2019 roku. Siostry zapoznały zebranych z historią i teraźniejszością monasteru 

w Turkowicach oraz zaprezentowały swoją książkę „Nasza wiara od kuchni”.  Dzieło 

pionierskie (i monumentalne, bo blisko 500-stronicowe) w polskiej tradycji publicystyki 

prawosławnej. Operując współczesnym językiem i licznymi przykładami w przystępny 

sposób ukazuje, jak codzienne życie prawosławnej rodziny odnosi się do Boga – jak napisał w 

przedmowie do książki Arcybiskup Abel. Autorki opowiadały nam o źródłach inspiracji i 

samej pracy nad jej treścią. 

              

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kiermasz Świąteczny – Wspólne Dzieło Pomocy. Odbył się 8 grudnia 2019 r. w Instytucie 

Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Ta 

akcja charytatywna należy do jednej z pięknych tradycji, które głęboko wnikają w 

wychowanie naszych dzieci i młodzieży, a także integrują naszą społeczność.  Kilka tygodni 

poprzedzających kiermasz poświęcamy na przygotowania pocztówek, bombek, pierników itp. 

W tym roku na zaproszenie odpowiedzieli: wydawnictwo Bratczyk, lokalni producenci serów 

z Puszczy Białowieskiej, właściciele sklepu z produktami ze słonecznej Grecji. Przygotowano 

stoiska z ikonami, książkami, płytami, ręcznie robioną pościelą, miodem oraz innymi 

smakołykami. W ramach tegorocznego Kiermaszu odbył się: koncert charytatywny 

przygotowany przez uczniów Punktu Katechetycznego i aukcja dobroczynna. Stoiska z 

ręcznie wykonanymi ozdobami oraz przeróżnymi daniami, sałatkami, pastami i ciastami 

przygotowanymi przez dorosłych, cieszyły się największą popularnością. Dzięki liczbie i 

ofiarności uczestników, zebrano kwotę ponad 30.000 zł, z tego część przekazano na rzecz 

Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce, a część dla dzieci potrzebujących (z Parafii św. Jana 

Klimaka i Instytutu Głuchoniemych), remont wolskiej Cerkwi oraz ofiarom trzęsienia ziemi 

w Albanii. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakończenie akcji „Ratujmy zabytkowe nagrobki” – 2018. Była prowadzona od 

27.10.2018 r. do 5.05.2019 r. W ramach zbiórki publicznej (nr 2018/4170/OR) zebrano kwotę 

12.840 zł (netto). Zgodnie z uchwałą Zarządu powyższą kwotę przekazano na renowację 

zabytkowego grobowca na wolskim cmentarzu. Dokonano rozliczenia zbiórki i przesłano do 

MSWiA sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdanie z rozdysponowania 

zebranych ofiar. W obu przypadkach sprawozdania zostały zaakceptowane.  

 

                           

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akcja „Pomaganie przez ubranie”. Pomoc dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej 

„Arka” w Kożynie. Przeprowadzenie akcji, rozpoczętej w połowie listopada 2019 roku było 

możliwe dzięki ofiarności warszawskiej społeczności zgromadzonej przy wolskiej Parafii św. 

Jana Klimaka i wsparciu osób z branży hotelarskiej. Wspólnie udało się zebrać oprócz 

odzieży znaczne ilości pościeli, poduszek i środków czystości. Przekazano też na potrzeby 

podopiecznych czajniki, pralkę i specjalistyczne kremy medyczne. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim za okazane wsparcie. Pierwszy etap pomocy zakończono w dniu 29 listopada. 

Kolejny etap wsparcia dla seniorów z ośrodka w Kożynie (zbieranie środków finansowych) 

będzie prowadzony w 2020 roku.       
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Sprzątanie cmentarza. Tradycyjnie, w jedną z ostatnich październikowych sobót (w tym 

roku 26 października) Członkowie Stowarzyszenia wspólnie z wiernymi z Parafii 

Prawosławnej św. Jana Klimaka, dziećmi i młodzieżą z Punktu Katechetycznego tejże Parafii 

poświęcają na sprzątanie prawosławnej wolskiej nekropolii. Podczas sprzątania naszego 

pięknego i zabytkowego cmentarza oczyszczono wiele zapomnianych nagrobków, uprzątnięto 

alejki zasypane jesiennymi liśćmi, zebrano pozostawione szkło i plastyk. Odpady 

segregowano i wynoszono do specjalnie przygotowanych pojemników. Ciężka praca 

nagrodzona została w domu parafialnym gorącą pizzą oraz słodkościami. Z głębi serca 

wszystkim dziękujemy. 

 

                     
 

 

 

 

Spotkania z seniorami w zakresie integracji, wsparcia i pomocy. W 2019 roku 

zorganizowano cykl spotkań z seniorami, w celu poznawania ich potrzeb, prezentowania i 

popularyzacji zainteresowań.  Między innymi zainicjowano wyjazd na wystawę prac 

plastycznych Zinaidy Golińskiej „Zatrzymać czas”, która odbyła się w Galerii Mokotów. 

Artystka zaprezentowała na niej ponad 50 obrazów wykonanych akwarelą, pastelami, olejem 

oraz akrylem. Uzupełnieniem zasadniczej twórczości malarki były prace wykonane na 

jedwabiu i szkle. Tematami spotkań były też zagadnienia dotyczące możliwości wsparcia i 

pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i samotnym, w formie wolontariatu.  

 

                  
 

 

 

Prowadzenie akcji pomocy za pośrednictwem portalu internetowego zrzutka.pl – 

Wsparcie dla półrocznego Filipa po tragicznej śmierci ojca.  

 
 

Sporządził: Grzegorz Kozioł, Warszawa, dnia 5.02.2020 r. 

 



Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji:

Kraj: POLSKA Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: WARSZAWA Gmina: WARSZAWA

Ulica: WOLSKA

nr domu 138/140 nr lokalu

Miejscowość: WARSZAWA Kod pocz. 01-126

Poczta: WARSZAWA

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 5272740481 KRS: 567013

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 1.01.2019 r.

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019 r.

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 12.03.2020 r.

Wariant sprawozdania:

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności; 

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w 

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 

do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.





Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”
01-126 Warszawa ul.Wolska 138/140

NIP 5272740481
BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 25 577,53 33 777,14

   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00
   III. Inwestycje krótkoterminowe 25 577,53 33 777,14
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 25 577,53 33 777,14

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 25 577,53 33 381,14

   I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 723,35 25 577,53

   IV. Zysk (strata) netto 11 854,18 7 803,61

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 396,00

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 396,00
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 25 577,53 33 777,14

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Stan aktywów na dzień:

Stan pasywów na dzień:



Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”

01-126 Warszawa ul.Wolska 138/140

NIP 5272740481

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 67 890,27 160 671,78

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63 278,87 150 163,01

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 4 611,40 10 508,77

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 56 049,69 152 868,17

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 56 049,69 142 359,40

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 10 508,77

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 11 840,58 7 803,61

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 11 840,58 7 803,61

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 13,60 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 11 854,18 7 803,61

N. Podatek dochodowy 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 11 854,18 7 803,61

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz Wyszczególnienie



Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - składki członkowskie: 800,00 zł             

 - darowizny osób fizycznych: 89 389,01 zł        

 - zbiórki publiczne: 59 974,00 zł        

150 163,01 zł      
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - akcje charytatywne; Ratujmy wolskie 

zabytki…, Pamiętajcie o swych 

przodkach … 10 508,77 zł        

10 508,77 zł        
5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - koszty finansowane ze składek: 800,00 zł             

 - koszty finansowane z darowizn: 89 389,01 zł        

 - zbiórki publiczne: 52 170,39 zł        

142 359,40 zł      

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

koszty finansowane z akcji charyt 10 508,77 zł        

10 588,77 zł        
6)

7)

8)

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji 

pochodzących ze środków publicznych;

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i 

formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 

części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie sfer 

działalności pożytku publicznego.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na 

Stowarzyszanie posiada statutu organizacji pożytku publicznego od dnia 7.03.2018 r. W 2019 roku uzyskało przychód z 

tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 23.022,01 zł. Powyższa kwota w całości 

została przekazana na renowację dóbr narodowych, tj. remont zabytkowej świątyni na warszawskiej Woli. 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 


