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Warszawa, 22 listopad 2016 r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji „Serce dla Kaukazu” 

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r. 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI: 

 

 nazwa:   Fundacja „Serce dla Kaukazu” 

 siedziba:  ul. Burszty 5 

 Tel.:   +48 604 83 24 05 

 e-mail:  fundacja@sercedlakaukazu.pl 

 numer NIP:  782-256-39-45 

 numer REGON: 302518996 

 numer KRS:  0000474418 

 

Fundacja „Serce dla Kaukazu” powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 

29.05.2013 r.; została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

23.08.2013 r.; decyzją Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zarząd:  Krzysztof Kowal – prezes Zarządu (Budy 21, 76-231 Damnica) 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

 

Celem działania Fundacji „Serce dla Kaukazu” jest niesienie wszelkiej pomocy 

mieszkańcom państw Kaukazu Południowego, a zwłaszcza wykluczonym społecznie 

oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zbliżenie narodów i państw. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową: 

1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie; 

2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą; 

3. Współpracę z organizacjami charytatywnymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji; 

4. Wymianę doświadczeń pomiędzy Polską a krajami Kaukazu Południowego 

we wszelakich dziedzinach życia; 

5. Dostarczanie pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych i konfliktów 

zbrojnych na Kaukazie Południowym; 

6. Popularyzację wiedzy o mechanizmach rządzących uzależnieniami; 
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7. Organizowanie zbiórek i imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych 

i wystaw wraz z ich finansowaniem; 

8. Organizowanie różnych form wypoczynku, wyjazdów turystycznych, 

charytatywnych; wycieczek przyrodoznawczych; 

9. Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne, 

organizowanie konkursów i innych form twórczych; 

10. Finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży; 

11. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych, domów dziecka i bezdomnych; 

12. Współpracę z mediami, ze środowiskami akademickimi, artystycznymi 

i dziennikarskimi, instytucjami i osobami realizującymi cele zbliżone do celów 

Fundacji; 

13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie wymienionym w 

celach działania Fundacji; 

14. Popularyzacja ekspertyz i wyników badań naukowych; 

15. Organizowanie seminariów i konferencji, szkoleń i warsztatów; 

16. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym 

fizycznie i psychicznie, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym 

dzieci, rodzinom rozbitym i zdemoralizowanym, dzieciom i młodzieży, osobom 

uzależnionym chemicznie i psychologicznie.; 

17. Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji; 

18. Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez projekty, 

programy, kampanie i warsztaty ekologiczne oraz popularyzację selektywnej 

zbiórki odpadów. 

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji 

oraz grantów przyznawanych na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, 

osoby fizyczne i prawne, a także instytucje państwowe i samorządowe w Polsce i poza 

jej granicami, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, odsetek i zysków od 

zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych. Dochody mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2015 ROKU 

 

Cele statutowe Fundacji „Serce dla Kaukazu” zostały w 2015 roku zrealizowane 

w ramach następujących projektów i przedsięwzięć: 

 

 Akcje informacyjne na Facebooku:  
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 zdobywanie nowych „znajomych” w ramach 

współpracowników Facebooka, ponad 1000 

„polubień” już w styczniu 2015 roku  

 

 

 8 marca o godzinie 20.00 zapraszaliśmy do 

wysłuchania audycji "Za horyzontem" w 

internetowym Radiu Wnet. O swoim pobycie w 

Gruzji, jej mieszkańcach, kulturze, a także pracy 

na rzecz potrzebujących opowiadała Ola Milke 

koordynator programu "Przyjaźń na odległość" 

Fundacji "Serce dla Gruzji".  

 

 

 Nasza pierwsza wyprawa 

charytatywna w marcu 2015 r. otworzyła 

sezon wyjazdowy. Zwiedziliśmy Tbilisi, 

Gori, Uplisyche, Mcchete i Ananuri. Kto 

chce zwiedzanie połączyć z 

pomaganiem, zachęcamy do kontaktu. 

Kolejna wyprawa już na początku 

czerwca. ZAPRASZAMY NA WYJAZD 

CHARYTATYWNY 

 Promocja Wypraw Charytatywnych, podczas których goście będą mogli zapoznać 

się z projektami gruzińskich partnerów i wesprzeć realizowane w Gruzji działania 

charytatywne.  

 Angażowanie wolontariuszy w działania Fundacji w Polsce i w Gruzji … 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU 

Zarząd przyjął uchwały: 

 nr 1/2015 w sprawie podpisania Umowy i Aneksu z organizacją „Abkhazeti”, 
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 nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok, 

 nr 3/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wojciecha Mazurka z funkcji 

Prezesa, zawieszenia członkostwa w Radzie Fundatora i powołanie 

Krzysztofa Gustawa Kowala na Prezesa Fundacji, przyjęcia dwóch nowych 

członków do Rady Fundacji, zmiany nazwy Fundacji 

 nr 4/2015 w sprawie zmiany statutu Fundacji 

 nr 5/2015 w sprawie podpisania Umowy i Aneksu z „Fundacją Boże Dziecko” 

(DCFG) w Gruzji, przyjęcia sprawozdania merytoryczne z działalności 

Fundacji w 2014 roku, wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu OPP 

Fundacji. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody:          20 881,81 zł  

w tym: 

  dotacje:       0,00 zł 

  darowizny 1%:      nie dotyczy 

  inne darowizny:      0,00 zł 

  przychody z działalności odpłatnej:  0,00 zł 

  pozostałe przychody określone statutem: 1 231,422 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

 Koszty realizacji celów statutowych:              32 392,73 zł 

w tym: 

  koszty działalności nieodpłatnej:              0,00 zł  

  koszty działalności odpłatnej:    0,00 zł 

  wydatki administracyjne:     0.00 zł 

  pozostałe koszty     1 909,46 zł 

7. Pozostałe dane  

a) liczba osób zatrudnionych: W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała osób na pełen 

etat, a praca w Fundacji opierała się na wolontariacie i pracach zlecanych osobom 

współdziałającym w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wydatki na 

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w 2015 roku – nie dotyczy.  

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na 

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

tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie 

dotyczy 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym 
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wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia – nie dotyczy 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – wyniosły … 

e) udzielone przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie było 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – Alior Bank 

– kwota: 9 772,34 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie było 

h) nabytych nieruchomościach – nie było 

i) pozostałe nabyte środki trwałe –  0,00 zł 

j) wartości aktywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 9 772,34 zł. 

k) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe – nie dotyczy 

l) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 

lutego 1992 roku dochody Fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych 

są wolne od podatku. 

Fundacja składa deklaracje PIT 4R. 

Fundacja składa informacje PIT 11. 

Fundacja składa deklaracje CIT-8. 

Fundacja składa informacje IFT-1R. 

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

Księgowość Fundacji prowadzona jest we własnym zakresie. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

 

Krzysztof Kowal - Prezes Zarządu 


