
                        SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI

„DAR SERCA-SKAWINA”
ZA ROK 2010

1. Dane Rejestracyjne

Nazwa organizacji: Fundacja „Dar Serca-Skawina”

Siedziba: Skawina
Adres: 32-050 Skawina, Rynek 12, tel.12-291-01-83
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22.04.2009r.
Numer KRS: 0000328272
Nr NIP: 9442202432
REGON: 120903485

2. Zarząd i Rada Fundacji
Zarząd Fundacji:

1. KRYSTYNA HALINA PYZIK                - Prezes
zam. 32 - 050 Skawina ul. Skawińska 4

 
2. URSZULA WIĄCEK                            - Wiceprezes

zam. 32 - 050 Skawina ul. Korabnicka 62
 

3. JÓZEFA RYBARCZYK                        - Wiceprzes
zam. Skawina ul. Księdza Popiełuszki 4/35

 
4. RENATA MUSIAŁ                                 - Członek Zarządu

zam. 32 - 050 Skawina ul. Wesoła 10 m.5
 

5. HALINA ZAWADA                                 - Członek Zarządu
zam. 32 - 050 Skawina ul. Księdza Popiełuszki 4 m.59

 
6. ZDZISŁAW SAMBORSKI                      - Członek Zarządu

zam. 32 - 050 Skawina ul. Jodłowa 5

Rada Fundacji:           
1. WIESŁAW  BLAK

zam. 32-050 Skawina ul. Korabnicka 61 
 

2. ZYGMUNT CHMURA
zam. 30-399 Kraków, ul. Wrony 46,
 

3. ADAM NAJDER
zam. 32- 050 Skawina, ul. Kopernika 51A, 
 

4. ANDRZEJ KRZYSZTOFIK
zam. 31- 463 Kraków, ul. Raciborskiego 8f
 

5. ANNA WĄSOWICZ
zam 32-050 Skawina.ul. Sikorskiego 8, 
 
 



3. Cele statutowe Fundacji:
1. Pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin.
 

2. Ochrona życia rodzinnego i profilaktyka społeczna. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Działalność charytatywna.
4. Promocja i organizacja wolontariatu.
5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą.
 

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej.

2. Organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego dla 
potrzebujących.
 

3. Organizowanie szkoleń, akcji, prelekcji, rekolekcji propagujących zdrowy styl życia.
4.Współorganizowanie akcji propagujących wolontariat oraz pozyskiwanie 
wolontariuszy do pracy w Fundacji.
 

5. Organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla celów 
działania Fundacji.
 

6. Fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży.
7. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działań Fundacji.
 

8. Odpłatną działalność pożytku publicznego np. sprzedaż darów  rzeczowych.
9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

i instytucji zbieżną z jej celami.
 

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji w 2010r.
W minionym 2010 roku, drugim roku istnienia fundacji jej działania koncentrują się głównie 
wokół dzieci w różny sposób poszkodowanych przez los. Szczególną więc troską i pomocą 
otaczamy rodziny wielodzietne oraz samotne matki.

    Pomoc dzieciom realizujemy w kilku obszarach:

A)    „Wyprawka szkolna” – po konsultacji z pedagogami szkolnymi sporządzono listę 
dzieci, które potrzebują pomocy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Zakupiono podręczniki szkolne  dla 20 dzieci  na kwotę  4292,02. W 
tej kwocie mieszczą się również wydatki na pomoc dla dzieci dotkniętych powodzią na 
kwotę 1000,00zł. Niezależnie od tego uzyskano od darczyńcy przybory szkolne, które 
rozdysponowano dla potrzebujących uczniów.

B)   Sfinansowanie dożywiania w szkole dla uczniów wytypowanych przez poszczególne 
placówki.  Z takiej formy pomocy skorzystało 14 dzieci na kwotę 3373,50zł. Należy 
zauważyć, iż w większości przypadków była to pomoc doraźna trwająca 2-6 miesięcy, 
tylko w przypadku jednego dziecka trwała przez 8 miesięcy.

C)   Fundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich i gimnazjów z terenu MiG Skawina, 
którzy osiągają dobre wyniki w nauce i pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Przyznano stypendia na kwotę 15150,00zł. Od m-ca października 
br. pozyskano indywidualnego sponsora dzięki czemu ilość stypendiów wzrosła z 10 do 
12.  W dalszym ciągu czynimy starania, aby ilość stypendiów wzrastała m.in. prowadzimy 
w tej sprawie rozmowy z Elektrownią Skawina.



D)   Wypoczynek i wycieczki dla dzieci i młodzieży – wydatkowano na ten cel kwotę 
4878,00zł.Dzięki temu w kilkudniowym wypoczynku tzw. „Zielone szkoły” mogło wziąć 
udział 7 uczniów, dla wielu z nich były to pierwsze dłuższe wyjazdy  poza Skawinę. Na 
tą formę wypoczynku przeznaczono kwotę 1950,00zl. Częściej jednak nasz fundacja 
finansowała lub współfinansowała /częściowa dopłata rodziców/ wycieczki szkolne jedno 
lub dwudniowe: przedmiotowe, integracyjne, poznawcze. Takich wycieczek opłaciliśmy 20 
na  kwotę 2928,00zł.

E) „Mikołajowa paczka” – tradycyjnie organizujemy tą akcję wspólnie z Zespołem 
Charytatywnym przy Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. 
Przygotowaliśmy ponad 250 paczek dla podopiecznych Fundacji, Caritasu oraz dzieci 
wytypowanych przez szkoły. Fundacja wydatkowała na ten cel tylko kwotę 977,72zł, było 
to możliwe dzięki pozyskanym darczyńcom, którzy przekazali słodycze, owoce, ciastka, 
przybory szkolne oraz Szkole Podstawowej nr 2 , która zorganizowała zbiórkę zabawek 
z przeznaczeniem na ten cel.

Działalność fundacji w zakresie pomocy dzieciom stale się rozwija. Staramy się 
dostrzegać różne palące potrzeby i zaspokajać je. W listopadzie br. zorganizowaliśmy 
pomoc dla uczniów z niezamożnych rodzin, mających trudności w nauce. Zajęcia odbywają 
się co tydzień, głównie w bibliotece parafialnej przy kościele Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza. Rolę korepetytorów pełnią emerytowani nauczyciele , którzy podjęli  współpracę 
z fundacją. Ta forma pomocy dzieciom wymaga jeszcze pewnych poprawek i uzgodnień 
z kompetentnymi osobami.

W ramach akcji „Mam, posiadam, oddam”, której celem jest pośredniczenie w wymianie 
używanego sprzętu wyposażenia mieszkań z pomocy rzeczowej skorzystało  ok.60 rodzin. 
Szerszą  działalność w tym zakresie bardzo utrudnia brak własnego środka transportu oraz 
odpowiedniego magazynu.  

Nie zapominamy o ludziach chorych i niepełnosprawnych. Z myślą o nich prowadzimy 
zbiórkę oraz wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Do obecnej chwili otrzymaliśmy od 
darczyńców wózek inwalidzki dla dziecka, łóżko rehabilitacyjne oraz kule – wszystko to jest 
już wypożyczone. Potrzeby są jednak wielkie, dlatego też w prasie lokalnej systematycznie 
apelujemy o nieodpłatne przekazywanie fundacji sprawnego sprzętu medycznego. W chwili 
obecnej udało nam się uzyskać porozumienie z Apteką Niebieską w której podopieczni 
fundacji mogą korzystać z 50% zniżki przy  wypożyczaniu kul ortopedycznych.

W oparciu o Regulamin Przyznawania Pomocy przyjęty uchwałą Zarządu w pierwszej 
kolejności pomoc finansową świadczymy  samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, 
a w miarę posiadanych środków finansowych  osobom długotrwale bezrobotnym oraz 
samotnym, starszym osobom. Zasiłki obejmują zakupienie żywności, leków, pomoc w 
opłaceniu rachunków za media, opał. Opłaty te dokonywane są bezpośrednio na rachunek 
PGNiG, ENION, Spółdzielni Mieszkaniowej, PGM, MZU, Składu opału. W 2010 roku taką 
formą pomocy objęto 54 rodziny udzielając 74 zapomogi na kwotę 17108,84zł.Należy 
nadmienić, że do rzadkości należy wypłata gotówkowa – „do ręki” osobom, które starają się 
o pomoc. Stałą opieką objęte zostały 2 rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej.

Z miesiąca na miesiąc obserwujemy zwiększającą się liczbę osób, które potrzebują 
pomocy i zwracają się po nią do fundacji. Wzrastające zapotrzebowanie na środki finansowe 
wymusiło na Zarządzie Fundacji podjęcie starań, które zapewnią dodatkowe środki 
na działalność statutową. Oprócz systematycznego pozyskiwania darczyńców w wielu 
sklepach i instytucjach, za zgodą właścicieli oraz dyrekcji zostały rozmieszczone skarbony 
stacjonarne. Zbierane do nich były pieniądze dla dzieci z przeznaczeniem na konkretny cel 
np. przybory szkolne, wycieczki, mikołajki itp.

Dodatkową formą pozyskiwania funduszy na działalność fundacji były 2 zbiórki do puszek 
kwestarskich, które zostały przeprowadzone na terenie przykościelnym obu skawińskich 
parafii.



Jednym ze statutowych celów fundacji jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.  Wielka 
powódź, która nawiedziła nasz kraj w maju tego roku, przyniosła ogromne szkody również 
w naszej małej ojczyźnie. Klęska powodzi dotknęła nie tylko miasto Skawinę, ale szczególnie 
dotkliwie nasze wioski: Kopankę, Radziszów, Wolę Radziszowską i Wielkie Drogi. Fundacja 
Dar Serca – Skawina, wspólnie ze Sztabem Kryzysowym, Gazetą Skawińską, portalem 
Skawina.24.com, Centrum Kultury i Sportu, Młodzieżową Radą Miejską oraz licznymi 
wolontariuszami zorganizowała akcję niesienia pomocy poszkodowanym. Akcja ta została 
wsparta wielką mobilizacją i ofiarnością mieszkańców naszej gminy, zakładów pracy, 
banków i innych instytucji. Pomoc niesiona przez darczyńców była realizowana zarówno 
przez przekazywanie środków pieniężnych, jak też w formie rzeczowej.

Ogółem przychody Fundacji zebrane w ramach Akcji „Pomoc Powodzianom” 
zamknęły się kwotą 43705,54zł z czego 40951,55zł to wpłaty finansowe na ten cel oraz 
przychód w kwocie 2753,99zł w postaci darowizny rzeczowej (osuszacze). Środki te 
wydatkowano na cele będące w danym momencie najbardziej potrzebne poszkodowanym. 
Zorganizowano również wielką akcję zbiórki odzieży, obuwia, kocy, pościeli, środków 
czystości, artykułów codziennego użytku oraz żywności. Akcja ta przeszła wszelkie 
oczekiwania. Poczynania Fundacji na rzecz powodzian nie ograniczyły się tylko do naszej 
gminy. Wstrząśnięci rozmiarami klęski, kierując się ludzką solidarnością wsparliśmy także 
inne miejscowości poszkodowane w Polsce. Pomocą rzeczową Bogatynię i Jasło oraz 
finansową Gminę Wilków w kwocie 3125,47zł.

Do pracy w fundacji w ciągu minionego roku udało nam się pozyskać  9  nowych 
wolontariuszy. Spośród nich 2 weszło w skład Zarządu Fundacji. Są to P. Józefa Rybarczyk 
pełniąca obecnie funkcję v-ce prezesa oraz P. Zdzisław Samborski –  obecnie członek 
Zarządu. Z każdym z pozostałych została zawarta umowa wolontariacka  wyraźnie 
określająca zakres obowiązków wynikających z przynależności do fundacji, które 
wolontariusze dobrowolnie postanowili wypełniać.

W podjętych przez fundację działaniach pomocowych możemy zawsze liczy 
na wsparcie instytucji z którymi stopniowo wypracowujemy  formy współpracy, które w 
przyszłości ułatwiają   nasze wspólne  działania. Są to w szczególności: MGOPS w Skawinie 
Jadłodajnia, Zespół Charytatywny, Zespół Caritas oraz Wspólnota Żywego Różańca przy 
Parafii Sw. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Należy wspomnieć także o dobrych 
relacjach i działaniach w różny sposób wspomagających fundację przez wiele instytucji 
w mieście. Należą do nich Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu, 
parafie rzymsko-katolickie, liczne firmy i zakłady pracy oraz placówki handlowe.

6. Zezwolenia na zbiórkę publiczną.
Fundacja „Dar Serca-Skawina” , działając na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina Nr SO.5022-8/09 zorganizowała zbiórkę publiczną na terenie Miasta i Gminy 
Skawina, która trwała od 1 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r. Zbiórka związana była 
z realizowaniem przez Fundację celów statutowych i  przybrała następujące formy:

1. Dobrowolne wpłaty na konto bankowe.
2. Zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych
3. Zbiórka darów rzeczowych.

Łącznie w okresie trwania zbiórki Fundacja pozyskała kwotę 101 079,57 zł w tym:

● wpłaty na konto                                                  -  82653,00zł 
● zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon     -  10119,19zł

● zbiórka darów  rzeczowych                               -   8307,38zł

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej złożono w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Podano do 
wiadomości publicznej w prasie lokalnej.
 
 



7. Działalność gospodarcza
    - nie jest prowadzona

 

8. Uchwały Zarządu Fundacji
1. Uchwała Nr 1/2010 z dnia 08.01.2010r. w sprawie Polityki Rachunkowości Fundacji 

Dar Serca-Skawina
2. Uchwała Nr 2/2010 z dnia 08.01.2010r. w sprawie Regulaminu Finansowania 

Obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 25.08.2010. w sprawie Regulaminu finansowania pomocy 

szkolnych dla dzieci i młodzieży Fundacji Dar Serca-Skawina
4. Uchwała Nr 4/2010 w sprawie Planu Finansowego  Fundacji na 2011r.

 

9.Uchwały Rady Fundacji
1. Uchwała nr 3/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: zmian w statucie Fundacji
2. Uchwała nr 4/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany składu Zarządu 

Fundacji
 

10. Przychody Fundacji
Fundacja uzyskała w roku 2010r. przychody z działalności statutowej w wysokości 

106251,38 zł. Na kwotę tę składają się:

Sposób wydatkowania otrzymanych w drodze darowizny środków pieniężnych i rzeczowych 
opisuje w pkt 10 struktura kosztów.
Pozostałe przychody statutowe w 2010r.wyniosły 5171,81zł, które są nadwyżką przychodów 
nad kosztami roku ubiegłego.
Przychody finansowe w roku 2010 nie wystąpiły.
 

11. Koszty Fundacji
 
Fundacja poniosła w roku 2010 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty
 administracyjne.
 
 
Pozostałe koszty działalności statutowej w 2010r. nie wystąpiły. Koszty finansowe i straty 
nadzwyczajne również w 2010r.nie wystąpiły.
Koszty administracyjne zamknęły się kwotą 4920,61zł co  stanowi 4,9% ogółu kosztów. 
Szczegółowe omówienie znajduje się pod poz. 5

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
 
● nie nabyto nieruchomości
● Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2010r.
 

19.Wartość aktywów fundacji
 
● 7991,76zł

w tym: bank – 7791,94zł
            kasa  -   199,82zł
 

20. Wartość pasywów fundacji
 
● 7991,76zł

w tym: fundusz statutowy                                - 1500,00zł
                 nadwyżka przychodów nad kosztami  -  6491,76zł       
 
   

 
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. 2011.03.07.


