
                  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

FUNDACJI 

„DAR SERCA-SKAWINA” 

ZA ROK 2012 

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. 

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 WĄSOWICZ 
 
5. ANNA MORAWSKA 
 
6. GABRIELA PROKOCKA-KAZEK 

mailto:darsercaskawina@interia.p


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 materialne j. 

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 2012r. 

  Minął kolejny, czwarty już rok działalności „ Daru Serca”, czyli jedynej fundacji 

działającej na terenie MiG Skawina. Jej działania koncentrują się wokół najmłodszych, wokół 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych czy poszkodowanych przez los. Fundacja obejmuje swoją 

opieką również rodziny wielodzietne oraz samotne matki.  Pomoc świadczona jest w kilku 
wymiarach, które są widoczne i doceniane w środowisku lokalnym i nie tylko. W ubiegłym 
roku dzięki wsparciu finansowemu sponsorów oraz darczyńców aż 544 uczniów skorzystało     

z pomocy fundacji (kwota zaangażowana przekroczyła 36 tys. zł  i  była wyższa o ponad        
10 tys. zł w stosunku do roku 2011) .  

Pomoc dla dzieci i młodzieży. 

 Akcja –„wyprawka szkolna”- akcja znana od początku funkcjonowania fundacji. Ma  
ułatwić  wielu uczniom start w nowy rok szkolny. W minionym roku na prośbę 

dyrektorów szkół zakupiono podręczniki dla 39 uczniów na kwotę 5912,23 zł. 
Wydatkowana kwota jest niższa niż w roku 2011, gdyż akcja trwająca   4 lata pozwoliła 
zgromadzić w bibliotekach szkolnych sporo kompletów podręczników, jednak kolejne 

zmiany programów edukacyjnych będą wymagały dalszych nakładów finansowych ze 
strony fundacji. 

 Finansowanie dożywiania uczniów typowanych przez poszczególne placówki. W roku 

2012 tą formą pomocy objęto 19  uczniów  wydatkując kwotę 6999 zł. Niestety w naszej 
gminie są nadal głodne dzieci dla których posiłek w szkolnej stołówce to jedyny posiłek w 

ciągu dnia. 



 Fundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich i gimnazjów, którzy pochodzą            

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej osiągających dobre wyniki          
w nauce. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 18 uczniów na kwotę 14 550 

zł. Otrzymane stypendia są wydatkowane zgodnie z regulaminem m.in. na zakup 
podręczników, opłacenie kursów językowych, przyrządów do zawodu, sprzętu 

muzycznego, zabiegów rehabilitacyjnych itp.  

 Dofinansowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci młodzieży. Najczęściej na wniosek 
pedagogów szkolnych współfinansujemy (częściowa dopłata rodziców) wycieczki 

integracyjne oraz kilkudniowe wyjazdy w ramach Zielonej szkoły. Dzięki pomocy 
fundacji dzieci z ubogich rodzin mogły uczestniczyć w 31 wycieczkach szkolnych na 

które  wydatkowano kwotę 7415 zł. Dla niektórych z nich były to pierwsze wyjazdy poza 
miejsce zamieszkania. 

 „Mikołajkowa paczka”- tradycyjna forma pomocy najmilsza i najradośniejsza dla dzieci 

realizowana we współpracy z Zespołem Charytatywnym Parafii Św. App. Szymona i Judy 
Tadeusza w Skawinie. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 1821,63 zł.  

W minionym roku paczki trafiły do około 500 osób, nie tylko dzieci ze wszystkich szkół    w 

gminie, ale również do osób chorych znajdujących się pod opieką s. Domiceli. Prezenty 
dotarły także do dzieci uczęszczających do klubu środowiskowego przy ul. Szkolnej 1.        

Na zaproszenie Caritas Archidiecezji Krakowskiej 100 dzieci uczestniczyła w mikołajkowej 
imprezie dla dzieci w Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce.  

Pomimo braku większych środków finansowych i kryzysu w pozyskiwaniu nowych, 

stałych sponsorów czynimy starania, aby fundacja nie tylko nadal realizowała 
działania statutowe, ale również podejmowała nowe, cenne inicjatywy ukierunkowane 

przede wszystkim na pomoc dzieciom. 

 Inne formy :  

1. Fundacja występowała jako jeden ze współorganizatorów imprez charytatywnych. 
W czerwcu  w trakcie IX Skawińskiego Tygodnia Teatralnego organizowanego 

przez CKiS wolontariusze Fundacji prowadzili kwestę na leczenie, rehabilitację      
i zakup protezy dla Zuzi, która straciła nogę w trakcie wypadku drogowego.          

W trakcie kwesty zebrano kwotę 3 243,70 zł.                  

2. Innym przykładem publicznej zbiórki był sierpniowy koncert na rzecz Paulinki, 
mieszkanki Jaśkowic, która od wielu lat leczona jest w Niemczech. 

Współorganizatorami koncertu byli : LKS „Wiślanie” z Jaśkowic, OSP z Jaśkowic 
oraz Fundacja „Dar Serca Skawina”. Podczas imprezy zebrano kwotę w wysokości 

49 319,46 zł . 

3. „Wspomaganie talentów”- forma finansowej pomocy uzdolnionym dzieciom które 
pochodzą z rodziny borykającej się z poważnymi kłopotami finansowymi. W roku 

ubiegłym współfinansowaliśmy obóz sportowy dla uzdolnionej siatkarki trenującej 
w sekcji CKiS w Skawinie. 

4. Pozyskanie grantu w wysokości 3 000 zł w ramach projektów Banku Dziecięcego 

Uśmiechu, który realizowany będzie w roku 2013 we współpracy z Muzeum 



Regionalnym oraz Bankiem WBK. Celem projektu jest włączenie bajkoterapii 

oraz arteterapii do innowacyjnych działań terapeutycznych rozwijających u dzieci 
zainteresowania plastyczne i edukacyjne. Beneficjentami będą dzieci 

niepełnosprawne  oraz dzieci zagrożone patologią społeczną. Projekt będzie 
przebiegał pod hasłem „Dar serca z arteterapią”.  

Pomoc dzieciom to tylko część  działalności Fundacji „ Dar Serca”. Ponad 18 tys. 

pochłonęła pomoc osobom dorosłym znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji.  

Pomoc społeczna  

Ta forma pomocy  realizowana jest w formie zapomóg socjalnych i losowych              

w oparciu o odpowiedni regulamin. W pierwszej kolejności pomoc finansową otrzymują 
rodziny wielodzietne oraz samotne matki, a w miarę posiadanych środków finansowych inne 
osoby, np. bezrobotni, renciści. Jak dotychczas zasiłki przyznawane są na zakup żywności, 

leków  oraz opłacenie rachunków za media i opał. Zapomogi realizowane są poprzez 
bezpośrednie przelewy na rachunki poszczególnych instytucji. W roku 2012 taką formą 

pomocy objęto 40 rodzin udzielając 84 zapomogi na kwotę około 18 506,13 zł. Z tego              
2 rodziny objęte są stałą opieką fundacji, przyznano każdej z nich po  11 zapomóg.  

Program pomocy społecznej realizowany jest przy współpracy z wieloma 

instytucjami, których przybywa z roku na rok. Należą do nich: MOPS, CWR, Zespół 
charytatywny i Zespół Caritas oraz Wspólnota Żywego Różańca  przy parafii „dolnej”, 

skawińskie parafie, CKiS, ŚDS, Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna, Biuro 
Senatora, wiele placówek oświatowych.  

Wspomaganie innych organizacji 

Od początku naszej działalności pozyskujemy  z zakładów pracy na terenie Skawiny 

artykuły żywnościowe i przekazujemy je współpracującemu z fundacją Zespołowi 
Charytatywnemu przy Parafii św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W ubiegłym 

roku wartość  darowizny wyniosła około 1936,77 zł.  

W różny sposób wspieramy także inne instytucje, których działa lność  jest zbieżna z celami 
statutowymi naszej fundacji. Są to:  klub środowiskowy, ŚDS oraz Parafialny Klub Sportowy 

Milenium. 

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 oraz pozyskiwanie grantów 
finansowanych przez różne instytucje.  

Wolontariat 

Do pracy w fundacji w ciągu minionego roku udało się pozyskać 2 wolontariuszy.     
Są to Pani Małgorzata Tyrka (księgowa) oraz Pani Bogusława Bal. Działania fundacji 

wspierają również 4 osoby, które mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie podpiszą z fundacją 
stosowne umowy. 



Działalność  pozabilansowa 

W dalszym ciągu prowadzimy akcję „Mam, posiadam, oddam”. Potrzeby są wielkie, 
zainteresowanie mieszkańców tą formą pomocy również. Jednak nadal więcej jest osób 

chętnych coś przyjąć, a niżeli tych, którzy chcą oddać . Bardzo trudno jest prowadzić   
dokładną statystykę w tym zakresie. Przypuszczalnie około 150 rodzin skorzystało z tej formy 
pomocy. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, które prowadzą  akcje charytatywne, 

a pozyskane w ten sposób dary przekazują dla podopiecznych naszej fundacji. W roku 
ubiegłym taką formę pomocy otrzymaliśmy od SP2, Przedszkola nr 5 oraz Przedszkola 

„Baśniowy Dworek”. Dwa razy w roku (przed świętami) zbierana jest żywność, środki 
czystości, odzież   i akcesoria dziecięce oraz zabawki, książki itp.  

Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach takich jak : „góra grosza” oraz zbiórce 

plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych 
dzieci (współpraca z Przedszkolem nr6, SP1, SP2, Gimnazjum 2, ŚDS)  

6. Zezwolenia na zbiórkę publiczną.  

Fundacja „Dar Serca-Skawina, działając na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina Nr SO.5311.1.2012 zorganizowała zbiórkę publiczną na terenie Miasta i Gminy 
Skawina, która trwała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 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 119 795,74 zł w tym: 

 wpłaty na konto                                                  -  101 215,20zł  

 zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon         -    15 543,77zł 

 zbiórka darów  rzeczowych                                 -    1 936,77zł 

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

wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji oraz 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji..  

 

7. Działalność gospodarcza 

    - nie jest prowadzona 

8. Uchwały Zarządu Fundacji  

1. Uchwała nr 1/2012 z dn. 17.12. 2012 r. w sprawie planu finansowego na 2013 r.  

 

9.Uchwały Rady Fundacji  

1. Uchwała nr 1/2012 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA  z dnia  
    05.03.2012 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  

    za 2011 r. 
2. Uchwała nr 2/2012 r.  RADY FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA  z dnia  

    05.03.2012 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium  za 2011 r.  
 
 



Uchwały nr 1/2012 i nr 2/2012 r. zatwierdzające sprawozdanie finansowe i merytoryczne 

zostały załączone do sprawozdania fundacji za 2011 r.  
 

10. Przychody Fundacji  

Fundacja uzyskała w roku 2012 r. przychody z działalności statutowej w wysokości 

71.089,95 zł.  

 
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZA 2012 ROK 

 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok: 

poprzedni  obrotowy 

kwota %  struktury kwota %  struktury 

            

Przychody razem 71 487,16 100,00% 71 089,95 100,00% 

z tego:         

1. Przychody z działalności statutowej z tego:  71 487,16 100,00% 71 089,95 100,00% 

  -przychody roku ubiegłego 6 491,76 9,08%  3713,67 5,22% 

  -darowizny od osób prawnych 24 600,00 34,41% 23 750,00 33,41% 

  -darowizny od firmy prywatne 3 900,00 5,46% 3 485,74 4,90% 

  -darowizny od osób fizycznych 20 880,00 29,21% 22 660,00 31,88% 

  -zb iórki publiczne 12 144,18 16,99% 15 543,77 21,87% 

  -darowizny rzeczowe od osób prawnych  3 471,22 4,86% 1 936,77 2,72% 

  -darowizny rzeczowe od osób fizycznych 0,00   0,00   

  -darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego 0,00   0,00   

2. Pozostałe przychody 0,00   0,00   

3. Przychody finansowe 0   0   

4. Zyski nadzwyczajne 0   0   

 

Pozostałe przychody w roku 2012 r. nie wystąpiły  
Przychody finansowe w roku 2012 r. nie wystąpiły.  
Fundacja poniosła w roku 2012 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty 

administracyjne. Koszty administracyjne zamknęły się kwotą 3733,75 co  stanowi 5,8% 
ogółu kosztów. 

Sposób wydatkowania otrzymanych w drodze darowizny środków pieniężnych i rzeczowych 
opisuje w pkt. 11 struktura kosztów. 
Pozostałe przychody statutowe w 2012 r. nie wystąpiły.  

Przychody finansowe w roku 2012 nie wystąpiły.  

 

11. Koszty Fundacji  

 
Fundacja poniosła w roku 2012 koszty związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 
60 384,46 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 3 733,75 zł, które stanowią 5,8% 

ogółu kosztów. 
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 
 
 nie nabyto nieruchomości i środków trwałych w 2012r. 

 

19.Wartość aktywów fundacji  

 
         59.791,22 zł 

w tym:  bank - 59.783,82 zł 
             kasa -           7,40 zł 
 

20. Wartość pasywów fundacji 

 

         59.791,22 zł  

w tym: fundusz statutowy                                  -    1.500,00zł 

                 nadwyżka przychodów nad kosztami     -    6.971,76 zł   
                 zobowiązania krótkoterminowe              -  48.319,46 zł 

                 rozliczenia międzyokresowe                   -     3.000,00 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  2013.03.21. 
 


