
 

 

              Fundacja „LUDZIE SERCA” z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji  ( Dz. U. Nr 50, poz.529 z późn. zm. ) 

              

 

1. Dane Fundacji : 

  

- nazwa                      Fundacja „LUDZIE SERCA” 

- siedziba                   Ruda Śląska                           

- adres                        41-703 Ruda Śląska ul. Waniora 3A/11 

- adres do 

  korespondencji        41-703 Ruda Śląska ul. Waniora 3A/11 

- adres e-mail             ludzie-serca@o2.pl 

- Nr KRS                    0000478010 

- data rejestracji         26.09.2013r. 

- Regon                      243387870 

- NIP                          6412531342 

 

Członkowie Zarządu wg aktualnego wpisu w KRS : 

 

- Iwona Sznura                -    Prezes Zarządu Fundacji 

- Aleksandra Torbus-Wawełczyk     -    Wiceprezes Zarządu Fundacji 

- Ilona Świtoń                 -   Członek Zarządu Fundacji 

   

 

Fundacja „LUDZIE SERCA” została powołana Aktem Założycielskim z dnia 15 kwietnia 

2013r. ( Akt notarialny – Rep.A.nr 1653/2013). 

Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz.U.Nr 96 

poz.873 z późn.zm., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zm.) oraz statutu Fundacji. 

 

Cele statutowe Fundacji: 

 

Podstawowym celem Fundacji "LUDZIE SERCA" jest organizowanie i niesienie pomocy 

chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują. 

Udzielana przez Fundację pomoc mieści się w granicach działalności pożytku publicznego. 

Cele statutowe Fundacji, to również : 

1. Promocja i organizacja wolontariatu 

2. Działalność charytatywna i dobroczynność 

3. Działalność naukowa, edukacyjna, wychowawcza, oświatowa, kulturalna, kultury fizycznej 

i sportu 
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4. Działalność związana z rozpowszechnianiem idei niesienia pomocy 

5. Pomoc społeczna pozwalająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych 

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 

7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym 

8. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

9. Wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 

10. Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

11. Krajoznawstwo i turystyka 

12. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

13. Rozpowszechnienie i ochrona wolności i praw dzieci i młodzieży do lat 18 

14.Ratownictwo,ochrona ludności, niesienie pomocy ofiarom terroryzmu, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych, zamachów, wojen oraz innych trudnych sytuacji w kraju 

i za granicą 

15. Promocja Rzeczypospolitej za granica 

16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa 

17. Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień 

18. Wspieranie rodziny oraz systemu opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, 

centrum wsparcia kryzysowego etc.) 

 

2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez: 

 

1. Organizowanie oraz finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć: 

a. Dobroczynności – wspieranie, przekazywanie środków finansowych i materialnych 

osobom oraz organizacjom zajmującym się pomocą osobom potrzebującym, w trudnej 

sytuacji społecznej i materialnej; 

b. Pomocy społecznej – wspieranie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, 

umożliwianie im życia w warunkach godziwych, dostosowanych do standardów 

europejskich; wspieranie lokalnych oraz ogólnopolskich inicjatyw społecznych; 

c. Ochrony zdrowia – przekazywanie środków finansowych oraz innych środków 

rzeczowych dla szpitali, ośrodków zdrowia, zakładów rehabilitacji, hospicjów, które 

mają na celu poprawę działalności tych placówek , umożliwienie korzystania z opieki 

zdrowotnej oraz zakupu lekarstw; finansowanie, współfinansowanie zakupu urządzeń, 

aparatów oraz materiałów medycznych; 

d. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych -  organizowanie, 

finansowanie, dofinansowanie turnusów i zajęć dla osób niepełnosprawnych, 

przeznaczanie środków na zatrudnienie osób niepełnosprawnych;  

e. Innych – poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne. 

2. Realizacja celów Fundacji w zakresie działalności wymienionej w & 6  następuje 

również poprzez: 

a. Prowadzenie informacyjnej strony internetowej; 



 3 

b. Prowadzenie forum dla użytkowników celem wymiany myśli, doświadczeń, 

organizowania akcji pomocowych, niesienia pomocy w inny sposób (działanie forum 

jest określone poprzez Regulamin forum); 

c. Organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, balów charytatywnych, akcji 

dobroczynnych i okolicznościowych, tworzenie projektów pomocowych,  

kiermaszów, loterii, a także konkursów,  w celu zgromadzenia środków finansowych 

na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji. Jeżeli do realizacji którejkolwiek z 

wymienionych form działalności wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia, 

prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego 

organu; 

d. Prowadzenie akcji informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz 

instruktażowych w zakresie działalności Fundacji; 

Udział w projektach unijnych. 

 

Działalność statutowa prowadzona w 2015 roku:  

 

W roku 2015 w ramach naszej działalności statutowej prowadziliśmy następujące działania: 

1. Prowadziliśmy stronę internetową oraz forum, 

2. Prowadziliśmy Akcję Charytatywną „… bo nie tylko lekarstwa leczą” 

3. Przeprowadziliśmy szereg akcji pomocowych: realizacja pilnych potrzeb naszych 

podopiecznych. 

4. Przyjmowaliśmy podopiecznych oraz prowadziliśmy dla nich subkonta, 

5. Realizowaliśmy pomoc dla naszych podopiecznych poprzez refundację poniesionych 

przez nich kosztów na leczenie, rehabilitację, konieczne leki etc. 

6. Realizowaliśmy pomoc chorym i potrzebującym dzieciom poprzez tworzenie apeli, 

banerów, plakatów, 

7. Prowadziliśmy akcję informacyjną oraz reklamową za pośrednictwem portali 

społecznościowych, 

8. Poszukiwaliśmy darczyńców, sponsorów poprzez wysyłanie listownych próśb o 

wsparcie jak również poprzez wzięcie udziału w dostępnych programach 

pomocowych, grantowych etc.  

9. Kontynuowaliśmy podjętą już wcześniej  współpracę ze Stowarzyszeniem „Podaruj 

życie Dzieciom”. 

 

 

3. Działalność gospodarcza. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

 

- w załączeniu odpisy uchwał Zarządu Fundacji  
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5. Informacje o uzyskanych przychodach : 

   

1.  Przychody z działalności statutowej ogółem, 

        w tym: 

         - darowizny ogólne 

         - darowizny celowe 

         

   

   555594,03 

 

     12814,90 

   352273,46    

 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach. 

 

 

1. Koszty realizacji działalności statutowej ogółem 

w tym: 

-  koszty realizacji zadań statutowych 

            -  koszty administracyjne 

 

 

     226472,16 

 

    223236,56 

    3235,60 

 

 

7. Informacje dodatkowe: 

 

a) liczba osób zatrudnionych: 

-   Fundacja nie zatrudniała na umowę o pracę 

 

b) łączna kwota wynagrodzeń z tyt. umów o pracę: 

         -  brak 

c) wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów 

Fundacji; 

-  Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Fundacji. 

 

d) Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło ; 

- brak wynagrodzeń  

     

    e)   udzielone pożyczki 

- Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2015. 

 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  

- konto ALIOR BANK (subkonta)   -  326.198,37 zł. 

- konto ALIOR BANK (akcja charytatywna) – 3.923,50 zł. 

- kasa -  1.000,00zł 

- lokaty – brak 

 

g) aktywa finansowe 

Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 



 5 

h) nieruchomości 

- Fundacja nie posiada nieruchomości 

 

i) nabyte środki trwałe 

- Fundacja nie posiada środków trwałych 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań  

  Aktywa  -  330.121,87 zł. 

 - środki pieniężne  na rachunkach bankowych  -   

      Zobowiązania – brak 

 

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

- brak 

9. Informacje o rozliczeniach z tyt. zobowiązań podatkowych- podatki zapłacone: 

Urząd Skarbowy – brak 

ZUS  – brak 

Zeznanie roczne CIT-8 

 

Fundacja nie posiada innych zobowiązań podatkowych i nie składała innych deklaracji 

podatkowych. Jest  podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów   i  usług. 

 

10. Informacje o przeprowadzonych kontrolach. 

- W roku 2015 w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole. 

- Fundacja nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego na podstawie 

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań 

finansowych organizacji pożytku publicznego. 

 

 

                                                                             

                                                                                              Zarząd Fundacji: 

                                                                    

 

                                                             

 

                                                         

 

                             


