
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI

„DAR SERCA-SKAWINA”

ZA ROK 2021

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.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji w 2021 r.

     Działalność fundacji w minionym roku przybrała nieco inną formę z uwagi na obostrzenia
epidemiologiczne, pracę zdalną w szkołach i wielu instytucjach. Pomimo, iż biuro fundacji było
czynne to  jednak przychodziło  niewielu  petentów w porównaniu  do lat  ubiegłych.   Szkoły nie
organizowały wycieczek i innych wyjazdów więc pomoc dzieciom została ograniczona.  Z pomocy
fundacji korzystały przede wszystkim osoby chore, starsze i samotne. Jak w latach poprzednich
uzyskiwały  pomoc materialna o którą prosiły.

       Z racji ścisłej współpracy z Kołem Misyjnym w parafii dolnej oraz z Kołem Robótek Ręcznych
RAZEMKOWO  uczestniczyliśmy w 3 akcjach misyjnych: „Opatrunek na ratunek”, „Daj drugie
życie  różańcom”,  „Czary  mary  okulary”  oraz  w  „Zakręconej  akcji”  -  zbiórka  plastikowych
zakrętek. Akcje te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i okazały się prawdziwym sukcesem
pod względem zebranych darów, które trafiły do zakładów penitencjarnych, szpitali, domów opieki
oraz na misje.

Dla najuboższych mieszkańców naszej gminy przygotowaliśmy: 



 „Mikołajkową paczkę”-    od wielu lat współpracujemy  z Zespołem Charytatywnym Parafii Św.
App. Szymona i Judy Tadeusza  w Skawinie przygotowując mikołajkowe prezenty dla dzieci
oraz  dla  chorych i  samotnych osób bedących pod opieką  s.  Domiceli.  W poprzednim roku
wspólnie przygotowaliśmy 300 prezentów. Z uwagi na epidemię prezenty trafiły tylko do dzieci
ze Szkoły w Zelczynie, gdyż  rodzice   i  Dyrekcja szkoły wyraziła prośbę i jednocześnie zgodę
na przekazanie podrunków. Prezenty otrzymały także dzieci  z rodzin otrzymujących pomoc
żywnościową z Caritasu. Ponad 100 paczek otrzymał Zespół Charytatywny, który dostarczył je
do  podopiecznych  S.Domiceli.  Ponieważ  w  tą  akcję  zaangażowanych  jest  wielu
zaprzyjaźnionych sponsorów indywidualnych, dlatego fundacja nie ponosła żadnych kosztów
związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.  

 „Wyciągnij rękę do ubogiego”    - po raz pierwszy fundacja zaangażowała się w zorganizowanie
wigilii  dla  osób  samotnych  oraz  przygotowanie  dla  tych  osób  świątecznych  paczek
żywnościowych.  Dzięki  aprobacie  Ks.  Proboszcza  została  zorganizowana  zbiórka  przed
kościołem  z  której  dochód  został  przeznaczony  na  ten  cel.  Również  w  kościele
przygotowaliśmy kosze na dary rzeczowe : żywność i środki czystości, które przekazane zostały
najuboższym  mieszkańcom  naszej  gminy.  W  Wigilii  udział  wzięły  53  osoby,  a  paczki
świąteczne  trafiły  do  ponad  80  osób.  Koszt  pomocy  świątecznej  jaki  poniosła  fundacji  to
1368,50 zł 

Pomoc społeczna

Od wielu lat zarząd fundacji przyznaje zapomogi losowe i socjalne osobom, które ubiegają 
się o taką pomoc. Wszystkie zapomogi przyznawane są w oparciu o Regulamin udzielania pomocy 
społecznej obowiązujący w naszej fundacji.

 Zasiłki  najczęściej  przyznawane były osobom wymagającym specjalistycznego leczenia,
jak  również  na  zakupienie  żywności,  opłacenie  rachunków  za  media,  opału  na  zimę,  czy  też
dofinansowania zakupu sprzętu AGD lub wyposażenia mieszkania.  W 2021 r. Zarząd pozytywnie
rozpatrzył  40 wniosków,  w tym 8 osób skorzystało z pomocy finansowej więcej niż jeden raz.
Na  pomoc społeczną przeznaczono kwotę 29.038,92 zł. Największe wydatki finansowe dotyczyły
pomocy w zakresie:

• Pomoc  osobom chorym i  niepełnosprawnym   -  było  to  wsparcie  dla  12  osób w postaci
zakupu  leków,  dofinansowania  leczenia  komórkami  macierzystymi,  leczenia
onkologicznego, dopłaty do operacji  oraz prywatnej rehabilitacji.  Koszt pomocy osobom
chorym wyniósł   10.275,68 zł

•  Pokrycia kosztów za czynsz -  pomoc uzyskało 13 osób na kwotę  9386,76 zł
• Opłaty za media   -  pomoc dla  12 petentów na kwotę  3152,42 zł
• Zakup żywności    - wsparcie dla 10 osób na kwotę 3150 zł

             Do programu pomocy społecznej naszym mieszkańcom  zachęcamy i angażujemy inne
instytucje  w mieście. Od kilku lat współpracujemy z Firmą TREKOLASER, która opłaca jednej
rodzinie comiesięczne zakupy żywności. Ponadto sponsorowała pojemnik „serce”przeznaczony do
zbiórki  plastikowych  zakrętek  umieszczony  na  placu  przykościelnym  Parafii  Szymona  i  Judy
Tadeusza  w Skawinie. Zebrane zakrętki trafiają do 3 rodzin niepełnosprawnych dzieci, a fundusze
z ich sprzedaży  przeznaczane są na ich rehabilitację. 

Również  Firma  PRECODLEW  systematycznie  wspiera  nas  finansowo  comiesięcznymi
wpłatami  oraz wpłatą  mikołajkową.  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 6. Otrzymane paczki trafiły do 2 rodzin z Jaskowic, 1 rodziny z Pozowic, 1
rodziny z Facimiech oraz 4 rodzin ze Skawiny. 

Z kolei  Oddział  Przedszkolny z  Facimiech  dzięki zaangażowaniu naszej wolontariuszki
przygotował bogatą „Szlachetną paczkę” dla  wielodzietnej rodziny będącej pod opieką fundacji,
która boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi .

Corocznie  znaczną  pomoc  świateczną  otrzymujemy  od  Pracowników  Instytutu  Metali
Nieżelaznych w Skawinie. W minionym roku pracownicy przekazali znaczną kwotę na zakupienie
specjalistycznego samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. Jest to pierwsza wpłata „dla
Julki” dla której otworzyliśmy subkonto i w roku 2022 będziemy zbierać pieniądze.

W wielu sytuacjach możemy liczyć na bezpłatne wyroby z Firmy Lajkonik, które otrzymują
dzieci oraz osoby korzystajace z pomocy Zespołu Charytatywnego.

   W  dalszym  ciągu  pomagamy  mieszkańcom  miasta  i  gminy  pośrednicząc
w  przekazywania  informacji  o  nieodpłatnym  oddaniu  niepotrzebnych  sprzętów  wyposażenia
mieszkań  oraz  sprzętu  rehabilitacyjnego.  Często  dzielimy  się  otrzymanym  sprzętem  z  innymi
potrzebującymi  instytucjami.  W tym roku wiele  akcesoriów dla  niemowląt  w postaci  wózków,
łóżeczek, fotelików itp. przekazaliśmy do Domu Samotnej Matki w Krakowie.

Pozyskiwanie środków

 Środki   na  działalność  statutową  Zarząd  Fundacji  zdobywa głównie  poprzez  kontakty
z  darczyńcami  oraz  zbiórki  pieniężne   do  puszek  kwestarskich  i  skarbon  stacjonarnych
rozmieszconych w wielu skawińskich sklepach. 

Wolontariat

W  minionym  roku  pozyskaliśmy  4  wolontariuszy-  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  4
w Skawinie oraz Panią Irenę Witkowską.

6. Zezwolenia na zbiórkę publiczną.

Fundacja  Dar  Serca-Skawina  zgłosiła  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
w  Warszawie  zbiórkę  publiczną  o  nazwie  "Pomóżmy  dzieciom  i  osobom  chorym,
niepełnosprawnym",  która  została  umieszczona  na  portalu  zbiórek  publicznych  pod  numerem
"2021/87/OR".  Zbiórka  trwała   od  7stycznia  2021  r.  do  31  grudnia  2021 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.
     
Łącznie w okresie trwania zbiórki Fundacja pozyskała kwotę :   33.212,24 zł 
w tym:
              - wpłaty na konto                                                    -        30.665,00 zł 
              - zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych  -          1647,24 zł   
               - darowizna (pojamnik na zakrętki)                       -          1000,00 zł

Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  zbiórki  publicznej   oraz  sprawozdanie  ze  sposobu
rozdysponowania  zebranych  ofiar  przesłano  do  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji. 



7. Działalność gospodarcza
    - nie jest prowadzona

8. Uchwały Zarządu Fundacji
1. Uchwała nr 1/2021 z dn.14.05.2021 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych 
pozostałych z roku 2020

2.Uchwała nr 2/2021  z dn. 28.12 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 rok.

9. Uchwały Rady Fundacji
1. Uchwała nr 1/2021 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA - SKAWINA  z dnia
    24.08.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego 
    za 2021 r.
2. Uchwała nr 2/2022 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA - SKAWINA  z dnia
    24.08.2022 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium  za 20201r.
    Wszystkie uchwały  zostały załączone do sprawozdania fundacji za 2021 r.

10. Przychody Fundacji
Fundacja uzyskała w roku 2021 r. przychody z działalności statutowej w wysokości 62.055,39 zł.
Sposób pozyskania otrzymanych w drodze darowizny środków pieniężnych    i rzeczowych opisano
w  sprawozdaniu finansowym – pkt. 3: struktura przychodów.
Pozostałe przychody statutowe w 2021 r.  nie wystąpiły.
Przychody finansowe w roku 2021 r. nie wystąpiły.   
                          
11. Koszty Fundacji
Fundacja poniosła w roku 2021 koszty związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 
33.075,66 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 2.668,24 zł, które stanowią  8,07% ogółu 
kosztów. 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
- nieodpłatne otrzymanie środka trwałego. Wartość bilansowa na koniec 2021 r. wynosiła 1000 zł.

19.Wartość aktywów fundacji
31.036,82 zł:  na rach. Bieżącym  -     30.902,34  zł  

                   kasa                        -           134,48 zł
                   środki trwałe        -           1000,00 zł

                                                                                                                          
20. Wartość pasywów fundacji    31.036,82 zł

w tym: fundusz statutowy                                   -     1.500,00 zł
            nadwyżka przychodów nad kosztami      -  28. 979,73 zł        
            zobowiązania krótkoterminowe               -        557,09 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  2022- 08-24


