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ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 8 maja 2001 r.  

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.  

(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.)  Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, 

poz. 1268) zarządza się, co następuje:  

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE   

ZA 2015 ROK  

„Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi” 

 

I. Informacje o fundacji 

Nazwa: „Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi” 

Adres siedziby, do korespondencji: ul. Zwycięstwa 41/1, 44-100 Gliwice 

Adres poczty elektronicznej: biuro@czlowiek-czlowiekowi.pl 

Strona internetowa: www.czlowiek-czlowiekowi.pl 

Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 17.05.2013r.  

Nr KRS: 0000457963 

REGON: 243270205 

NIP: 6312649587 

Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): 

Dziuk Aleksander, Piotr – Prezes Zarządu 

Brol – Dziuk Ewelina – Wiceprezes Zarządu  

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie i inicjowanie akcji charytatywnych, wolontariatu i filantropii, w tym 

organizowanie konkursów i przyznawanie nagród. 

2. Organizowanie i wspieranie sympozjów, konferencji, szkoleń, seminariów, debat 

publicznych, konsultacji społecznych, wydarzeń kulturalnych oraz wymian i spotkań 

międzynarodowych.  

3. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego, w tym w szczególności letniego i 

zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

4. Organizowanie grup wsparcia i pomocy 

5. Zakładanie i prowadzenie różnych placówek wparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych. 

mailto:biuro@czlowiek-czlowiekowi.pl
http://www.czlowiek-czlowiekowi.pl/
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6. Zakładanie i prowadzenie placówek pomocy ludziom potrzebującym na różnych 

etapach życia i z różnymi problemami, w tym w szczególności osobom 

niepełnosprawnym. 

7. Pośredniczenie w dostępie do usług medycznych oraz świadczenie takich usług. 

8. Współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami 

Fundacji, w szczególności z wymienionymi  w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003  

„O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

9. Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

11. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i intelektualnej inicjatywom społecznym,  

podejmowanym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji. 

12. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych, służących realizacji 

celów Fundacji, a w szczególności pozyskiwanie grantów państwowych, 

samorządowych i europejskich. 

W zakresie realizacji celów statusowych Fundacja w roku 2015 realizowała 

następujące zadania:  

Projekt "Train your skills" był wymianą młodzieży, realizowaną w ramach programu 

Erasmus +. Skierowany był do młodych ludzi w wieku 15 - 17 z trzech krajów Europejskich: 

Polski, Czech oraz Słowacji. Głównym celem projektu było promowanie sportu jako 

narzędzia rozwijającego  aktywność fizyczną młodzieży, a także podnoszącego poziom ich 

 przedsiębiorczości. Udowodniliśmy, że sport wpływa na podniesienie kompetencji miękkich 

młodzieży, a tym samym na wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy. Uczestnicy odkryli 

swoje mocne strony, a także sposoby, jakie powinni eksponować w procesie poszukiwania 

pracy. Młodzi ludzie dzięki różnym warsztatom, oraz spotkaniem z ekspertem, poszerzyli 

swoją wiedze teoretyczną i praktyczną na temat rynku pracy, oraz kompetencji miękkich. 

Wszystkie warsztaty i spotkania prowadzone były metodami edukacji nieformalnej z 

aktywnym udziałem młodzieży. Efektem projektu jest wzrost przedsiębiorczości młodych 

ludzi, ich pewności siebie, komunikatywności z jednej strony, a rozwoju aktywności fizycznej 

z drugiej. Ponadto utworzony został portal internetowy zajmujący się tematyką 

przedsiębiorczości młodzieży oraz promocją aktywności fizycznej.  
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III. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

 W roku 2015 Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. 

 

IV. Odpisy uchwał zarządu Fundacji   

Fundacja w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015 podjęła następujące uchwały.   

 

Uchwałę nr 1/2015 

Zarządu „Fundacji Pomocy Człowiek Człowiekowi” z dnia 19 czerwca 2015 r. podjęta w 

sprawie podziału straty za rok obrotowy 2014. 

 

V. Informację o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2015 r. 

W 2015 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie  48 146,18zł, w tym:  

- z darowizn 0,00 zł 

- środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy 48 146,18 

zł  

- z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 0,00 zł  

- z działalności gospodarczej przeznaczonej w całości na działalność statutową  0,00 zł  

- inne przychody 0,00 zł  

 

VI. Informację o poniesionych kosztach na:  

W 2015 r.. Fundacja poniosła koszty statutowe o łącznej wysokości 47 686,86 zł 

w tym:  

  a)  realizację celów statutowych, 46 625,86 

  b)  administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 469,60   

  c)  działalność gospodarczą 0,00 

  d)  pozostałe koszty 591,40 

 

VII. dane o:  

  a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  

Fundacja w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015 nie zatrudniała osób na podstawie umów 

o pracę, zlecenie, umów o dzieło.   
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  b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  

Fundacja w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015 nie zatrudniała osób na podstawie umów 

o pracę, zlecenie, umów o dzieło, więc nie poniosła kosztów na wynagrodzenia.  

 

  c)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia,  

Fundacja nie zatrudniała w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015 członków zarządu i 

innych organów fundacji oraz osób kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą na 

podstawie umów o prace, zlecenia i umowy o dzieło.   

 

  d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,  

Fundacja w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015 nie zatrudniała osób na podstawie umów 

zlecenie, więc nie poniosła kosztów na wynagrodzenia.  

 

  e)  udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,  

Fundacja w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015  nie udzielała pożyczek. 

 

  f)  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  

 NIE WYSTĄPIŁY 

Na dzień 31.12.2015r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku 

bankowego z ING Bank Śląski O/Tarnowskie Góry 47 1050 1230 1000 0091 3644 3208 ze 

stanem salda w wysokości -2,48 oraz subkonto 64 1050 1230 1000 0090 8001 8972 ze 

stanem salda w wysokości -57,47. 

 

  g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  

 NIE WYSTĄPIŁY 
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  h)  nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie,  

 NIE WYSTĄPIŁY 

  i)  nabytych pozostałych środkach trwałych,  

 NIE WYSTĄPIŁY 

 

  j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,  

- wartość aktywów na dzień 31.12.2015r.       -59,95 zł  

- zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015:   2770 zł  

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności 

Lp. Umowa Z dnia Zawarta z tytuł 
Kwota  

przyznana 

Kwota 

rozliczona 

Kwota  

zwrócona 

2 

2015-2-PL01-

KA1005-

017383 

14.09.2015 
Fundacji Rozwoju 

Systemu edukacji 

"Train your 

skills" 
Erasmus+ 

48 146,18 48 146,18 0,00 

IX. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

 Fundacja złożyła deklaracje Cit-8 za 2015 r. 

  

X. Informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych kontroli w fundacji.  

 
                   Gliwice, dnia 27.06.2016 

 
 
Podpisy Członków Zarządu: 

        
    

    
    
    

 


