
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
„PRO VITAE”  W 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Pro Vitae” za 2015 r. sporządzone dla organów 
nadzoru oraz jako informacja dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością 
Fundacji. 



1 Nazwa, siedziba i adres fundacji: Fundacja „Pro Vitae”
Siedziba i adres: 43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35

1.2 Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nazwa rejestru, data 
rejestracji , numer w ewidencji, numer REGON oraz numer NIP
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Rejestr Przedsiębiorców
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.02.2015 r.
Numer KRS – 0000545388
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON – 360855576
NIP: 5482668873

1.3 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
1) Artur Kulesza – Prezes Zarządu
2) Przemysław Sikora – W-ce Prezes Zarządu
3) Wojciech Probst – Sekretarz Zarządu
4) Maria Kulesza – Członek Zarządu

1.4 Określenie celów statutowych organizacji 
Cele statutowe Fundacji określone są w § 7. 1 statutu, który stanowi, że celami fundacji 
są działania w zakresie: 

1) ochrony zdrowia,
2) rozwoju gospodarki,
3) sportu i turystyki,
4) ochrony środowiska,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promowanie młodych sportowców w kraju i za granicą,
2) organizowanie  i  udział  w  imprezach  sportowych,  rekreacyjnych  i

turystycznych,
3) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 
4) propagowanie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,
5) organizację  imprez  kulturalnych  i  naukowych  oraz  udział  w  takich

imprezach,
6) pomoc w działalności zespołów pielęgnujących lokalne tradycje i zwyczaje,
7) działalność szkoleniową i popularyzatorską, 
8) prowadzenie  działalności  wydawniczej  w  zakresie  realizacji  celów

statutowych, 
9) fundowanie stypendiów a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z

rodzin najbiedniejszych,



10)wspieranie,  w  tym  finansowe,  w  szczególności  osób  chorych  i
niepełnosprawnych,

11)prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
12)prowadzenie  zajęć  rekreacyjnych  i  rehabilitacyjnych  dla  osób

niepełnosprawnych i chorych, 
13)propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia, 
14)udział  w targach, wystawach, sympozjach i konferencjach związanych z

realizowanymi celami,
15)udział w badaniach naukowych związanych z realizowanymi celami,
16)udział w projektach związanych z realizowanymi celami,
17)tworzenie dokumentów strategicznych, operacyjnych i innej dokumentacji

związanej z realizowanymi celami,
18)propagowanie postaw proekologicznych,
19)prowadzenie  promocji  energetyki  opartej  na  odnawialnych  źródłach

energii,
20)promowania i edukacji w zakresie ekologii i postaw ekologicznych.

W 2015 roku działalność fundacji skupiała się głównie na organizacji pracy fundacji, a
także złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia –
szkolenia  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla  wolontariuszy.  Niestety
zostały rozpatrzone negatywnie. Fundacja wspierała również organizację ultramaratonu
Beskidzka 160 na Raty,  zarówno w formie  wolontariatu,  jak  i  odpłatnych  świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach jej celów statutowych.

1.5 Wskazanie czasu trwania fundacji
Fundacja została powołana na czas nieokreślony  

1.6 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja „Pro Vitae” może prowadzić działalność gospodarczą.
KRS w Rejestrze Przedsiębiorców 0000545388
W 2015 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 
1.7 Odpisy uchwał zarządu fundacji
- uchwała zarządu nr 1/2015 z 29 października 2015 r. w sprawie finansowego wsparcia 
Szymona Bisagi w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na leczenie po wypadku.
 
2.0 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł, 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

-  odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych:
 3 544,70 zł

 
  2.1  Informacje o poniesionych kosztach na: 
  a)  realizację celów statutowych – 2 110,43
 
  b)  administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) - 0,0 zł
 
  c)  działalność gospodarczą – 0,0 zł
 
  d)  pozostałe koszty – 0,0 zł
 
 
2.2 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej.

W 2015 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób.
 
2.3 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Nie dotyczy
 
2.4 Wysokość 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
 
2.5 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
W 2015 roku fundacja nie zatrudniała żadnej osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne.
 
2.6 Informacja o  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.

W 2015 roku fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki.
 



2.7 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku.
Fundacja prowadzi rachunek bankowy w Alior Banku. 
Na 31.12.2012 r. na koncie fundacji zgromadzono 1226,84 zł
 
2.8 Informacja dotycząca wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, ani nie objęła żadnych udziałów lub akcji w 
spółkach prawa handlowego.
 
2.9 Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości 
kwot wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 
2.10 Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
 
2.11 Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Aktywa (stan na 31.12.2015): 3 234,27 zł
Pasywa (stan na 31.12.2015): 3 234,27 zł 
 
 
3.0  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 
wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja nie realizowała żadnych działań zleconych przez podmioty publiczne 
(państwowe i samorządowe).
 

4.0 Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Wszelkie zobowiązania podatkowe, a także wymagane deklaracje podatkowe zostały 
przez fundację wypełnione, złożono również deklaracje podatkową CIT-8, w terminie do 
31 marca 2016 r.
 
5.0 informacja, o przeprowadzonych kontrolach.
Wobec fundacji nie było prowadzonych kontroli.

Artur Kulesza …................................ Maria Kulesza …................................


