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SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 

FUNDACJI im.HELENY I TADEUSZA AUGUSTYN 

 

 

 

w okresie od 22 września 2015roku - 31 grudnia 2015 roku. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.( Dz.U. z dnia 22 maja 2001r.) 
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• Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty 

elektronicznej, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, 

statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu 

fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych 

fundacji. 

Fundacja im.Heleny i Tadeusza Augustyn, ul.Grochowska 24, 31-521 Kraków,                                          

e-mail: fundacjahita@gmail.com                                                                                                                     

Wpis do KRS dnia 22 września 2015 roku. pod numerem 0000576770, REGON 362545207;   

Dane członków zarządu Fundacji: Alicja Augustyn-Zielińska - prezes;                                                          

Józef Zieliński- wiceprezes;                                                                                                                               

Iwona Urbańska - wiceprezes;                                                                                                                       

Anna Kalinowska- członek zarządu ;                                                                                                                

Barbara Kochańska- członek zarządu. 

Cele statutowe Fundacji: 

• Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji osób 

starszych, nie aktywnych zawodowo i „nie potrzebnych”. Wspieranie i prowadzenie 

inicjatyw umożliwiających integrację pokoleniową, dokształcanie, rozwijanie pasji i 

zainteresowań.  

• Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 

materialnej. 

• Zwiększenie różnorodności i poprawa  jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.  

• Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej. 

• Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie 

wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym  

udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.  

• Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań 

na rzecz samopomocy i samoorganizacji.  

• Działania na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej 

sprawności ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej. 

• Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). 

 

• Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, 

placówek, ośrodków i instytucji. 

• Rozwijanie kontaktów i współpracy międzypokoleniowych. 

• Organizowanie warsztatów, wykładów, konferencji i wyjazdów edukacyjnych 

aktywizujących osoby starsze i wolontariuszy. 
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• Umożliwienie osobom starszym przekazywanie młodszym pokoleniom swoich pasji, 

umiejętności i doświadczenia, 

• Wspomaganie rozwoju wspólnot i lokalnej społeczności seniorów. 

• Organizowanie szkoleń oswajających osoby starsze z nowymi technologiami, 

ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie. 

• Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia aktywności fizycznej wśród  

osób starszych, 

• Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 

prowadzących działalność w zakresie aktywizacji Seniorów. 

• Prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów. 

• Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe dziennych Domów Pobytu Seniora       i 

Klubów Seniora. 

• Promowanie i wspieranie seniorów i wolontariuszy, będących pod opieką Fundacji 

poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju 

i za granicą, wsparcie fizjoterapeutyczne przy doborze odpowiedniej diety, suplementów 

diety, promowanie aktywnych seniorów lokalnie i globalnie. 

• Szkolenie dla wolontariuszy i opiekunów ( z zakresu pomocy osobom starszym). 

• Wspieranie różnych form samopomocy. 

• Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na 

działalności wolontariuszy. 

• Rozszerzenie dostępności do usług społecznych  m.in. opiekuńczych, kulturalnych, 

edukacyjnych, poradniczych, sportowych i turystycznych. 

• Organizowanie i prowadzenie Uniwersytetów III Wieku. 

• Wytwarzanie i rozprowadzanie, sprzedaż różnego rodzaju    materiałów promocyjnych, 

znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych podmiotów 

wspierających działania Fundacji. 

• Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych 

Fundacji, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. 

• Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury 

fizycznej. 

• Edukację ekologiczną i tworzenie miejskich ogrodów społecznych.    



• Rozwój i budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bazy rekreacyjno-

wypoczynkowej w tym realizację głównych celów Fundacji. 

• Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w zakresie krzewienia 

kultury fizycznej. 

• Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

• Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym, mających 

na celu promocję i propagowanie kultury fizycznej oraz aktywnego i zdrowego stylu 

życia. 

• Budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie kompleksowego centrum opieki 

nad  osobami starszymi. 

• Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

W ramach  działalności gospodarczej Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą  

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

   - PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 

  - PKD 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  

  - PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

  - PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
 

• Odpisy uchwał zarządu fundacji –  Zarząd fundacji  w w/w okresie nie podjął  

żadnych uchwał  

• Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 

prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

• Fundacja w 2016 roku otrzymała dotację z urzedu Miasta Krakowa na działalność 

statutową w ysokości 77100 zł. Ze składek członkowskich fundacja otrzymała kwotę w 

ysokości 6357 zł. fundacja w roku 2016 nie prowadziła działności gospodarczej. 

•  Informację o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, fundacja 

poniosła koszty w kwocie 95065,58  

•  b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), fundacja poniosła 

koszty w kwocie 3091,44 na administracje - w tym usluga księgowa i materiały 

biurowe 



•  c) działalność gospodarczą, fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

•  d) pozostałe koszty  brak pozostałych kosztów 

• Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej,  fundacja nikogo nie ztrudnia 

•  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 

nie wypłacała wynagrodzeń 

•  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,  nie dotyczy 

• d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,  Nie dotyczy 

•  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 nie udzialiła 

żadnych pożyczek 

• , f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  

Fundacja posiada ulokowanych kwot na rachunkach bankowych Fundacja posiada 

rachunek bieżacy  prowadzony przez mbank. 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  Fundacja nie nabyła 

obligacji , udziałów ani akcji. 

•  h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie,  Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

•  i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  Fundacja nie nabyła żadnych elementów 

majątku zaliczonych do środków trwałych 

•  j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych  wartość aktywów jednostki 

zgodnie z bilansem wynosiła 7546,17 zl. Wartość zobowiązań wobec pozostałych 

jednostek o okresie spłaty do 12 miesięcy wyniosła 20171,19 zł.    

• Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne)  

• Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych - Na fundacji nie 



ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Fundacja nie składa deklaracji dotyczących 

podatku vat. Zostało złożone rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych za rok 2016  

 


