
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI

„DAR SERCA-SKAWINA”

ZA ROK 2011

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.pl strona www.darserca.skawina.net

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22.04.2009r.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

Numer KRS: 0000328272

Nr NIP: 9442202432

REGON: 120903485

2. Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji:

1. KRYSTYNA HALINA PYZIK               - Prezes

2. URSZULA WIĄCEK                               - Wiceprezes

3. JÓZEFA RYBARCZYK                         - Wiceprezes

4. RENATA MUSIAŁ                                  - Członek Zarządu

5. HALINA ZAWADA                                 - Członek Zarządu

6. ZDZISŁAW SAMBORSKI                       - Członek Zarządu

Rada Fundacji:   

1. WIESŁAW  BLAK

2. ZYGMUNT CHMURA

3. ADAM NAJDER

4. ANNA MORAWSKA

5. ANNA WĄSOWICZ

6. GABRIELA PROKOCKA-KAZEK 

  



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 2011r.

W roku 2011, trzecim roku istnienia fundacji, jej działania koncentrowały się wokół 
dzieci w różny sposób poszkodowanych przez los. Szczególną pomocą wspieramy rodziny 
wielodzietne oraz samotne matki. 

Nasza pomoc obejmuje kilka stałych obszarów działalności, które przynoszą 
widoczne i wymierne efekty i są potwierdzeniem, że fundacja jest potrzebna i widoczna 
wśród innych skawińskich instytucji świadczących pomoc ludziom znajdującym się 
w potrzebie.

Zgodnie ze statutem fundacji, pomoc realizujemy w kilku obszarach:

Pomoc dla dzieci i młodzieży szkolnej

 Akcja -” wyprawka szkolna” - na wniosek pedagogów szkolnych sporządzono listy 
dzieci, które wymagają pomocy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. W minionym roku zakupiono programy edukacyjne, podręczniki oraz 
ćwiczenia dla 57 uczniów na kwotę 8045,00zł oraz pozyskano od darczyńców 
niezbędne przybory szkolne. Warto nadmienić, iż w stosunku do r. 2010 na ten cel 
wydatkowano kwotę dwukrotnie wyższą, pomimo iż  zakupiono podręczniki używane 
a ćwiczenia po cenach hurtowych. Niewątpliwie na tak wysokość wydatku na ten cel 
miał wzrost cen podręczników a także (trzykrotny) wzrost zapotrzebowania na taką 
pomoc.

 Finansowanie dożywiania uczniów wytypowanych przez poszczególne placówki..
Z powodu wzrostu kosztów obiadów wywołanych wzrostem cen artykułów spożywczych 
oraz zwiększenie liczebności uczniów korzystających z tej formy pomocy, 
w roku 2011 było to 22 uczniów na kwotę 6020,20zł.



Dla niektórych uczniów jest to tylko krótka forma pomocy w przypadku nieuregulowanej 
sytuacji prawnej w rodzinie lub przedłużającej się sytuacji tymczasowej.

 Fundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich i gimnazjów, którzy pochodzą 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej osiągających dobre wyniki 
w nauce.

W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów na kwotę 16650,00zł. Otrzymane 
stypendia są wydatkowane zgodnie z regulaminem m.in. na: zakup podręczników, opłacenie 
kursów językowych, zakup odzieży, lekarstw, przyrządów do zawodu, sprzętu muzycznego, 
komputerowego itp.

 Dofinansowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci i młodzieży
Z tej formy pomocy skorzystało 36 uczniów na kwotę 6150,00. Najczęściej na wniosek 
pedagogów szkolnych  współfinansowano (częściowa dopłata rodziców) wycieczki szkolne 
jedno lub kilkudniowe: przedmiotowe, integracyjne, poznawcze.

 Mikołajowa paczka” - tradycyjna forma pomocy przeprowadzana wspólnie 
z Zespołem Charytatywnym przy Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza 
w Skawinie
W minionym roku paczki trafiły do ponad 300 dzieci wytypowanych przez pedagogów ze 
wszystkich szkół w gminie ( anie jak do tej pory – tylko szkół w Skawinie). Uważamy,ze jest 
to sukces naszej dobrej współpracy i chcielibyśmy kontynuować go w latach następnych. 
Wkład  fundacji polegał na pozyskaniu darczyńców, którzy przekazali słodycze, reklamówki 
(do pakowania) oraz organizacji zbiórki zabawek w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4 
w Skawinie. Niezależnie od tego fundacja wydatkowała kwotę około 700zł za zakup odzieży 
do paczek.

Działalność fundacji w zakresie pomocy dzieciom objęła w minionym roku prawie 450 
uczniów i przeznaczono na nią kwotę około 28000zł

Kolejnym obszarem działalności fundacji jest:

Pomoc społeczna 

Pomoc ta jest realizowana w formie zapomóg socjalnych i losowych w oparciu o regulamin. 
W pierwszej kolejności pomoc finansową otrzymują samotne matki, rodziny wielodzietne
a w miarę posiadanych środków finansowych osoby bezrobotne i samotne. Zasiłki 
przyznawane są na zakup żywności, leków, pomoc w opłaceniu rachunków za media i opał. 
Zapomogi realizowane są poprzez bezpośrednie przelewy na rachunki poszczególnych 
instytucji. 
W roku 2011 taką formą pomocy objęto 80 rodzin udzielając 102 zapomogi na kwotę około 
24000zł . Z tego 2 rodziny objęte są stałą opieką fundacji, przyznano im w sumie 20 
zapomóg. Kolejne 2 rodziny wielodzietne korzystają z kilku form pomocy (zakup 
podręczników, wycieczki szkolne i zapomogi socjalne).

Wspomaganie innych organizacji

Od początku naszej działalności pozyskujemy i przekazujemy artykuły żywnościowe, 
współpracującemu z fundacją  Zespołowi Charytatywnemu przy Parafii Św. App. Szymona 
i Judy Tadeusza w Skawinie. W ubiegłym roku wartość darowizny wyniosła około 3500zł. 
Wsparciem organizacyjnymi pomocą w prowadzeniu dokumentacji objęto również 
dystrybucję darów unijnych prowadzoną przez Parafialny Zespół Charytatywny.



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

Do pracy w fundacji w ciągu minionego roku udało się pozyskać 2 osoby, które weszły 
w skład Rady Fundacji. Są to: Pani Anna Morawska i Pani Gabriela Prokocka-Kazek.
Dołączyli do nas również nowi wolontariusze w końcu 2010r. Pani Anna Jaskierny, która 
pełni dyżury w siedzibie Fundacji oraz Pan Michał Styrylski, dbający o naszą stronę
internetową.

Działalność pozabilansowa

Od początku naszego istnienia prowadzimy akcję „Mam, posiadam, oddam”.
Cieszy fakt, że staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród mieszkańców Miasta
i Gminy Skawiny, którzy chcą oddać używany sprzęt wyposażenia mieszkania. Odbiorców 
przekazywanego sprzętu jest również bardzo wielu. Z takiej pomocy rzeczowej skorzystało 
w minionym roku ponad 100 rodzin. Jednak szersza działalność w tym zakresie jest 
niemożliwa z przyczyn lokalowych i czysto technicznych.
Systematycznie pozyskujemy sprzęt rehabilitacyjny z myślą o ludziach chorych, 
niepełnosprawnych. W roku 2011 wzbogaciliśmy się o wózek inwalidzki dla osoby dorosłej, 
balkonik, kule, które natychmiast zostają wypożyczone.
Ponieważ trafiają z reguły do ludzi ubogich, schorowanych nie możemy liczyć nawet na 
drobne wpłaty na rzecz fundacji.

Podejmowane przez fundację działania pomocowe wspierają różne instytucje. Należą do nich 
m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Wspierania Rodziny, Centrum 
Kultury i Sportu, Jadłodajnia, Zespół Charytatywny przy Parafii Św. App. Szymona i Judy 
Tadeusza w Skawinie i Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii Św. App. Szymona i Judy 
Tadeusza w Skawinie.

6. Zezwolenia na zbiórkę publiczną.

Fundacja Dar Serca-Skawina, działając na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina Nr S 5022-1/11, zorganizowała zbiórkę publiczną na terenie Miasta i Gminy 
Skawina,  która trwała od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.
Zbiórka związana była z realizowaniem przez Fundację celów statutowych
Cele zbiórki publicznej:

1.Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej.
2.Fundowanie stypendiów , pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci i młodzieży
3.Wspieranie innych organizacji, których cele zbieżne są z celami statutowymi Fundacji.

Zbiórka przybrała następujące formy:
1. Dobrowolne wpłaty na konto bankowe. 
2. Zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych
3. Zbiórka artykułów spożywczych z zakładów pracy.

Łącznie w okresie trwania zbiórki Fundacja pozyskała kwotę: 64995,40 zł 
w tym:
1.wpłaty na konto -49380,00
2.zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych -2144,18
3.zbiórka darowizn rzeczowych -3471,22



Koszty zbiórki publicznej 
W roku 2011 nie wystąpiły koszty zbiórki publicznej.
Sprawozdanie ze zbiórki w przewidzianym terminie złożono do organu wydającego 
zezwolenie. Upubliczniono poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

7. Działalność gospodarcza
- nie jest prowadzona

8. Uchwały Zarządu Fundacji

Uchwała nr 1/2011 z dnia 15.12.2011 w sprawie planu finansowego na 2012r.

9.Uchwały Rady Fundacji

Uchwała nr 1/2011 RADY FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA z dnia 9 marca 2011roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Uchwała nr 2/2011 RADY FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA z dnia 9 marca 2011roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2010 rok.
Uchwała nr 3/2011 RADY FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie: zmiany składu Rady Fundacji
Uchwały nr 1/2011 i nr 2/2011 z dnia 9 marca 2011r. zatwierdzające sprawozdania 
merytoryczne i finansowe zostały załączone do sprawozdania fundacji za 2010r.

10. Przychody Fundacji

Fundacja uzyskała w roku 2011 przychody z działalności statutowej w wysokości 71487,16 
zł. Na kwotę tę składają się:

Sposób wydatkowania otrzymanych w drodze darowizny środków pieniężnych i rzeczowych 
opisuje w pkt 11 struktura kosztów.
Pozostałe przychody w roku 2011 nie wystąpiły
Przychody finansowe w roku 2011 nie wystąpiły.

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie
Przychody za rok:

poprzedni obrotowy
kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem 106251,38 100,00% 71487,16 100,00%
z tego:

1) Przychody z działalności statutowej z tego: 106251,38 100,00% 71487,16 100,00%
-przychody roku ubiegłego 5171,81 4,87% 6491,76 9,08%
-darowizny od osób prawnych 46750,00 44,00% 24600,00 34,41%
-darowizny od firm prywatnych 7825,00 7,36% 3900,00 5,46%
-darowizny od osób fizycznych 28078,00 26,43% 20880,00 29,21%
-zbiórki publiczne 10119,19 9,52% 12144,18 16,99%
-darowizny rzeczowe od osób prawnych 7807,38 7,35% 3471,22 4,86%
-darowizny rzeczowe od osób fizycznych 500,00 0,47% 0,00 0,00%
-darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego 0,00 0,00

2) Pozostałe przychody 0,00 0,00
3) Przychody finansowe 0,00 0,00
4) Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00



11. Koszty Fundacji

Fundacja poniosła w roku 2011 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty
administracyjne, które stanowią 4,3% ogółu kosztów. 
Ponadto w 2011r w pozostałych kosztach. wystąpił wydatek w wysokości 300,00zł 
(przyznanie pomocy finansowej Zespołowi Szkół Techniczno-Ekonomicznych na organizację 
Dni Języków Obcych).
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.

STRUKTURA KOSZTÓW ZA 2011r.

Wyszczególnienie
Koszty za rok:

poprzedni obrotowy
kwota kwota

1. 2 3
Koszty razem 99759,62 67773,49

z tego:
1. Koszty realizacji  zadań statutowych 94839,01 64500,94

z tego:
1. Pomoc społeczna 17408,84 23473,92
2. Wycieczki dzieci i młodzieży 4878,00 6150,00
3. Stypendia 15150,00 16650,00
4. Koszty obiadów dla dzieci 3373,50 6020,20
5. Koszty wyprawek i podręczników 4292,02 8045,57
6. Koszty pomocy powodzianom 43705,54 0,00
7. Wspomaganie innych organizacji Zespół Charyt. 6031,11 4161,25

2. 4920,61 2915,55
z tego:
1. Amortyzacja 1100,00 0,00
2. Zużycie materiałów biurowych 226,96 289,17
3. Zużycie materiałów reklama 487,00 0,00
4. Zużycie materiałów książki i czasopisma 56,00 0,00
5. Zużycie energii cieplnej 332,75 372,70
6. Zużycie wody 3,66 11,21
7. Usługi pocztowe 245,96 65,10
8. Usługi telekomunikacyjne 1331,24 1624,40
9. Usługi bankowe 192,00 192,00
10. Usługi najmu 155,16 140,64
11. Odprowadzanie ścieków 3,67 7,64
12. Inne usługi 135,89 45,69
13. Opłaty skarbowe 416,00 167,00
14. Wynagrodzenia 0,00
15. Wyposażenie (komputer) 234,32 0,00

3. Pozostałe koszty 0,00 300,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej 0,00 0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 0,00
6. Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 57,00

Koszty ogólnoadministracyjne



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
 nie nabywano środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

19.Wartość aktywów fundacji

 5213,67zł
w tym: bank – 5158,54zł

kasa-55,13zł

20. Wartość pasywów fundacji

 5213,67zł
w tym: fundusz statutowy - 1500,00zł

nadwyżka przychodów nad kosztami - 3713,67zł

21. Przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń 

 nie wystąpiły

22. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

 nie wystąpiła

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.



W 2011r. odprowadzono podatek od osób prawnych w wysokości 57zł od wydatku 
niezgodnego ze statutem (przyznanie pomocy Zespołowi Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
na organizację Dni Języków Obcych w wysokości 300,00zł).

24. Kontrole w fundacji

 nie było

Skawina, 2012.03.01.


