
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

FUNDACJI 

„DAR SERCA-SKAWINA” 

ZA ROK 2017 

 

1. Dane Rejestracyjne 

Nazwa organizacji: Fundacja „Dar Serca-Skawina” 

Adres siedziby i inne dane kontaktowe: kraj Polska, woj. Małopolskie, powiat 

Kraków, 

Gmina Skawina 32-050 Skawina, Rynek 12 tel. 12-291-01-83 

mail: darsercaskawina@interia.p strona www.darserca.skawina.net 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22.04.2009r. 

 KRS: 0000328272 

 NIP: 9442202432 

REGON: 120903485 

2. Zarząd i Rada Fundacji 

Zarząd Fundacji: 

1.  URSZULA WIĄCEK                                -  Prezes 

 

 2.  JÓZEFA RYBARCZYK                           -  Wiceprezes 

 

 3.  ZDZISŁAW SAMBORSKI                      -  Wiceprezes 

  

 4.  ANNA MORAWSKA                               -  Członek Zarządu 

  

Rada Fundacji:          
   
      1. WIESŁAW BLAK 

 

      2. ZYGMUNT CHMURA 
 

3. ADAM NAJDER 
 

      4. ANNA WĄSOWICZ 

 

 

 

mailto:darsercaskawina@interia.p


3. Cele statutowe Fundacji: 

 

1. Pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Ochrona życia rodzinnego oraz ochrona i promocja zdrowia. 

      3. Działalność charytatywna. 

      4. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 5. Pomoc ofiarom  katastrof, klęsk żywiołowych. 

 6. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

4.Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Pomoc w uzyskaniu  bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego dla   

            potrzebujących. 

3. Propagowanie wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do pracy w Fundacji. 

4. Organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla celów 

działania Fundacji. 

5. Fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży. 

6. Współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami kościelnymi w zakresie    

 wymienionym w celach działań Fundacji. 

7. Wspieranie działalności innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z  celami 

Fundacji. 

8. Zbiórka i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. 

9. Organizowanie pomocy opiekuńczo – socjalnej. 

 

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji w 2017 r. 

Od początku istnienia fundacji szczególną troską otaczamy dzieci, które w różny 

sposób są skrzywdzone przez  życie. Staramy sie w różny sposób im pomagać, chroniąc je 

przed wykluczeniem społecznym oraz zapewniając osiągnięcie sukcesu na miarę ich 

możliwości. Wspieramy także dzieci chore, niepełnosprawne oraz samotne i ubogie osoby 

starsze. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma instytucjami, które podobnie jak fundacja 

świadczą pomoc najuboższym mieszkańcom naszej gminy. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży. 

• Akcja –„wyprawka szkolna” – program rządowy związany z bezpłatną wyprawką szkolną 

dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych wpłynął na zmniejszone zapotrzebowanie 

naszych podopiecznych na pomoc w tym zakresie. W roku ubiegłym zakupiliśmy 

podręczniki, przybory szkolne oraz odzież dla 8 uczniów  na kwotę 1 176,03 zł.  

• Fundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich i gimnazjów  - stypendia otrzymują 

uczniowie wytypowani przez szkolną komisję, którzy spełniają wymagania określone   

regulaminem przyznawania stypendiów. W poprzednim roku stypendia otrzymało 14 

uczniów na kwotę 12 800 zł.  Stypendyści wydatkowali otrzymane pieniądze na 

zakupienie przyrządów do wykonywania zawodu, przyborów szkolnych, wycieczki            

i wypoczynek letni, na zabiegów rehabilitacyjnych oraz lekarstw, odzieży,  itp. 



• Dofinansowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci młodzieży  - pomoc w tej postaci 

udzielamy na wniosek rodzica, trenera lub dyrektora szkoły. Współfinansujemy 

(częściowa dopłata rodziców) wycieczki integracyjne, kilkudniowe wyjazdy w ramach 

zielonej szkoły, wypoczynek letni i zimowy oraz obozy sportowe. W roku ubiegłym 

umożliwiliśmy wypoczynek  23 dzieciom, wydatkując kwotę  4 610,00 zł.  

• „Mikołajkowa paczka”-  forma pomocy realizowana od wielu lat we współpracy                 

z Zespołem Charytatywnym Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza  w Skawinie.     

W minionym roku wspólnie przygotowaliśmy prezenty dla 350 dzieci  ze wszystkich 

szkół w gminie. W tą wielką akcję zaangażowanych jest wiele placówek oświatowych 

oraz wielu zaprzyjaźnionych sponsorów indywidualnych. Koszty związane z realizacją 

tego przedsięwzięcia poniesione przez  fundację  wyniosły  763,00 zł. 

• Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym :  II Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej 

"dla Wiktorii" - cykliczna impreza przeprowadzona w roku ubiegłym wspólnie                  

z Prawicowym Blokiem Samorządowym Skawina, Szkołą Podstawową nr 2 w Skawinie, 

Szkołą dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie oraz Stowarzyszeniem 

"Juwenilis - z młodzieńczą siłą". Celem tej akcji  było zebranie funduszy na zakupienie 

aparatów słuchowych oraz na rehabilitację 17-to letniej Wiktorii mieszkanki Skawiny, 

uczennicy Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie. Dzięki 

zaangażowaniu wielu ludzi udało się  na subkoncie "dla Wiktorii" zgromadzić  kwotę      

13.361,61zł. Zebrane fundusze są wydatkowane zgodnie z zamierzonym celem                 

tj.zakupiono aparaty słuchowe oraz specjalistyczne okulary, pokryto koszty wizyt 

lekarskich oraz leków. Z zebranej kwoty zostało wydatkowane 11.185,51 zł. 

Pomoc społeczna 

 Przyznawana jest zgodnie z odpowiednim regulaminem w formie zapomóg socjalnych 

i losowych. Zasiłki najczęściej przyznawane są na zakup żywności, leków oraz opłacenie 

rachunków za media i opał. Zapomogi realizowane są poprzez bezpośrednie przelewy na 

rachunki poszczególnych instytucji. W 2017 r. taką pomoc otrzymały 20 rodzin  na kwotę  

12.958,06 zł.  

                W tym miejsc zaznaczyć trzeba, że zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacjinr 1/2017  

pieniądze zebrane i niewykorzystane przez zmarłą Karinkę Bysinę w wysokości   28.097,33 zł 

zostaną wydatkowane dla osób chorych i niepełnosprawnych. W roku 2017 w okresie od 

sierpnia do grudnia z subkonta "dla Karinki" zakupiono  sprzęt rehabilitacyjny oraz  leki dla 

12 osób na kwotę 13.176,74 zł (w roku 2018 pozostanie do wydania kwota   14.920,59 zł).  

 Program pomocy społecznej realizujemy we współpracy z wieloma instytucjami         

w mieście. Współpracujemy z kilkoma placówkami oświatowymi oraz firmami, które 

prowadzą przedświąteczne akcje charytatywne zbiórki żywności, a pozyskane dary 

przekazują dla podopiecznych naszej fundacji. W roku ubiegłym pomoc  w postaci  żywności, 

środków czystości, odzieży, akcesoriów dziecięcych, zabawek oraz książek otrzymaliśmy od  

Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 2 i 5, Gimnazjum nr 1 oraz Instytutu Metali 

Nieżelaznych w Skawinie. Pomoc ta dotarła do 15 rodzin. 

         W dalszym ciągu pomagamy mieszkańcom miasta i gminy pośrednicząc                                        

w przekazywania informacji o nieodpłatnym oddaniu niepotrzebnych sprzętów wyposażenia 

mieszkań oraz sprzętu rehabilitacyjnego.  

 Prowadzimy również akcję zbiórki plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na sprzęt 

rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego Oskara ucznia SP4 w Skawinie. 

 



 Pozyskiwanie środków 

 

 Zadaniem Fundacji jest również gromadzenie środków na działalność  statutową co 

realizuje Rada, Zarząd i wolontariusze głównie poprzez osobiste kontakty z darczyńcami, 

zbiórki pieniężne do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich. 

 

Wolontariat 

W minionym roku do pracy w fundacji pozyskaliśmy 1 wolontariusza - Wioletę 

Więckowską. 

6. Zezwolenia na zbiórkę publiczną. 

Fundacja Dar Serca-Skawina" zgłosiła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji                

w Warszawie zbiórkę publiczną  o nazwie "Pomóżmy dzieciom", która została umieszczona 

na portalu zbiórek publicznych pod numerem "2017/ 645 /OR". Zbiórka trwała  od 1 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i związana była z realizowaniem przez Fundację celów 

statutowych  przybierając następujące formy: 

 

     1.Dobrowolne wpłaty na konto bankowe. 

     2.Zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych. 

     3.Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej.   

 
Łącznie w okresie trwania zbiórki Fundacja pozyskała kwotę     67.895,34 zł w tym: 

1. wpłaty na konto                                                    -      33.164,66 zł  

2. zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych  -     14.478,00 zł 

3. wpłaty na subkonta beneficjentów                        -     20.252,68 zł 

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej  oraz sprawozdanie ze sposobu 

rozdysponowania zebranych ofiar przesłano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                 

i Administracji. Podano je również do wiadomości publicznej publikując na stronie 

internetowej Fundacji oraz  zamieszczając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji. 

 

 7. Działalność gospodarcza 

    - nie jest prowadzona 

 8. Uchwały Zarządu Fundacji 

1. Uchwała nr 1/2017 z dn. 30.06.2017r. sprawie zagospodarowania środków finansowych  

zebranych  na subkoncie "dla Kariny" 

 

2.  Uchwała nr 2/2017 z dn. 11.12.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 r. 

 

 9. Uchwały Rady Fundacji 

1. Uchwała nr 1/2018 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA - SKAWINA  z dnia 

    19.02.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  



    za 2017 r. 

2. Uchwała nr 2/2018 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA - SKAWINA  z dnia 

    19.02.2018 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium  za 2017 r. 
 

Wszystkie uchwały  zostały załączone do sprawozdania fundacji za 2017 r. 

10. Przychody Fundacji 

Fundacja uzyskała w roku 2017 r. przychody z działalności statutowej w wysokości    

67.794,49 zł.   Sposób pozyskania otrzymanych w drodze darowizny środków pieniężnych      

i rzeczowych opisano w  sprawozdaniu finansowym – pkt. 3: struktura przychodów. 

Pozostałe przychody statutowe w 2017 r. wystąpiły w kwocie  14.352,74 zł.  

Przychody finansowe w roku 2017 nie wystąpiły.     

                          

11. Koszty Fundacji 

Fundacja poniosła w roku 2017  koszty związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 

59.565,08 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 2.809,23 zł, które stanowią 4,72% 

ogółu kosztów w tym 1.176,00 zł stanowi amortyzacja. Struktura kosztów została 

przedstawiona w sprawozdaniu finansowym pkt.4. 

Pozostałe koszty nie wystąpiły. 

Koszty finansowe nie wystąpiły. 

 

12. Zatrudnienie w Fundacji i wypłacone wynagrodzenia. 

Fundacja nie zatrudnia pracowników.   

Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzeń  z  tytułu pełnionych 

funkcji. W omawianym okresie nie odnotowano transakcji z wchodzącymi w skład Zarządu     

i Rady Fundacji. 

 

 13.Udzielone pożyczki 

- nie było 

14. Lokaty bankowe 

- nie wystąpiły 

15.Wartość obligacji 

- nie nabywano obligacji 

16. Wielkość udziałów w spółkach handlowych  

 nie nabywano udziałów w spółkach handlowych 

 

17.Wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 

-nie nabywano akcji w spółkach handlowych 

 

 



18.Nabycie nieruchomości i środków trwałych 

- nabyto  środki trwałe, wartość bilansowa na koniec 2017 r. wynosi 1176,40 zł 

 

19.Wartość aktywów fundacji 

42.574,33 zł 

w tym:  na rach. bieżącym  -    41.328,14  zł   

             kasa                        -            69,79 zł 

            środki trwałe           -        1176,40 zł          

20. Wartość pasywów fundacji   

        42.574,33 zł 

w tym: fundusz statutowy                                    -   1.500,00 zł 

            program pomoc  dla   beneficjentów       - 20.125,47 zł 

                  nieodpłatne otrzymanie środka trwałego  -   1.176,40 zł 

            nadwyżka przychodów nad kosztami       - 19.772,46 zł                             

  21. Przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń  

 nie wystąpiły 

  

22. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

 nie wystąpiły 

  

23. Składane deklaracje podatkowe 

Fundacja nie prowadząc działalności gospodarczej jest zwolniona z obowiązku składania 

comiesięcznych deklaracji podatkowych CIT-2. Zobowiązana jest do składania deklaracji CIT-8 z 

załącznikiem CIT-8/0 oraz CIT D 

 

24. Kontrole w fundacji 

- nie było 

 

 
 

Skawina 2018- 02-19 

 


