
 
Sprawozdanie z działalności  

Fundacji im. Stefana Żeromskiego  
za okres 1.01.2016 - 31.12.2016  

 
 
Fundacja działa pod nazwą: Fundacja im. Stefana Żeromskiego, jej siedzibą w okresie 
sprawozdawczym było miasto Kielce. W marcu  2016 roku do KRS złożony został wniosek o zmianę 
danych : nowa siedziba to miejscowość Strawczyn województwo świętokrzyskie, zmiana została 
zapisana w KRS w trakcie okresu sprawozdawczego. 
 
Fundacja została utworzona 9.04.2014 r. aktem notarialnym przed notariuszem Adamem 
Ziomkiem w Kielcach (Repertorium Nr A 1362/2014). 
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach 

pod numerem KRS 0000523306. 

Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6572915347 i Regon o numerze: 260795966. 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46 
poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) i została powołana na czas nieograniczony. 
 
Według statutu celem działalności Fundacji jest: 

1.1. Praca i opieka społeczna: 
1.1.1. wspieranie w poszukiwaniu pracy i pośrednictwo pracy, 
1.1.2. wspieranie samozatrudnienia, 
1.1.3. doradztwo i wspieranie w rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej, 
1.1.4. doradztwo i aktywizacja zawodowa dla uchodźców, imigrantów i reemigrantów, 
1.1.5. wspieranie aktywności osób starszych i międzypokoleniowego transferu wiedzy, 
1.1.6. wspieranie w zakresie opieki wychowawczej i społecznej, 
1.1.7. wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, 
1.1.8. wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
1.1.9. organizowanie pomocy charytatywnej, bezpośredniej i pośredniej pomocy 

rzeczowej, finansowej i organizacyjnej dla osób ubogich i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także ofiarom klęsk żywiołowych oraz ofiarom 
konfliktów i wojen, 

1.2. Edukacja: 
1.2.1. działalność w zakresie edukacji, 
1.2.2. wspieranie programów doskonalenia metod i form efektywnego przyswajania 

wiedzy, w tym kompetencji cyfrowych, 
1.2.3. wspieranie programów kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla 

regionu, rzemieślniczych, 
1.2.4. wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia, 
1.2.5. wspieranie kształcenia i doskonalenia osób pracujących zawodowo lub społecznie 

zgodnie z celami Fundacji, 
1.2.6. popularyzacja wiedzy o dorobku literackim Patrona Fundacji oraz jego idei 

zbudowania Polski jako kraju powszechnego dobrobytu, tolerancji i równości. 



1.3. Zdrowie: 
1.3.1. organizowanie pomocy charytatywnej, wspieranie w leczeniu i rehabilitacji osób 

chorych, zwłaszcza osób i chorób nie w pełni finansowanych z funduszy publicznych, 
1.3.2. propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu. 

1.4. Kultura i Dziedzictwo Narodowe: 
1.4.1. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz 

działalność w zakresie kultury i sztuki. 
1.5. Ochrona środowiska i turystyka: 

1.5.1. działalność na rzecz ochrony przyrody, 
1.5.2. wspieranie i prowadzenie działalności związanej z turystyką i rekreacją. 

 
 

I. Informacja o podstawowej działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym  

 

W okresie sprawozdawczym prowadzona była następująca działalność:  

 Pomoc osobom poszukującym pracy w zakresie:  

opracowywania dokumentów aplikacyjnych (listy intencyjne, CV), opracowania 

biznesplanów własnej działalności, pomoc w opracowaniu wniosków o pozyskanie 

środków z UE. 

 Organizacja imprez charytatywnych 

 Organizacja imprez okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych 

 Opracowywanie wniosków o pozyskanie środków na renowację zabytków, 

ochronę przyrody, ochronę dziedzictwa kulturowego, 

 Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego. 

 

Fundacja pozyskała sprzęt sportowy tj. kajaki i rowery oraz rozpoczęła wypożyczanie 

sprzętu pozyskując środki na działalność statutową.   

 
II. Stan w zakresie wyposażenia fundacji  w składniki majątku trwałego. 
 
Fundacja posiada następujące składniki majątku trwałego: 
 
10 rowerów turystycznych 
4 kajaki dwuosobowe 
4 kajaki jednoosobowe 
1 przyczepkę  do przewozu kajaków 
1 garaż blaszany do przechowywania sprzętu sportowego. 
 
III. Wielkość i rodzaj kapitałów własnych i udziałów. 

1. Fundusz założycielski fundacji wynosi 1000 zł. 
2. Wynik finansowy netto za okres 1.01.2016 - 31.12.2016 – zysk  wynosi 69,16 zł 



IV. Nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na działalność fundacji 
 
Fundacja od dnia ustanowienia rozpoczęła starania o pozyskanie środków UE – w roku 2016 
zrealizowany został projekt FIO 2016 p.t.  „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy” - 

aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy 

Strawczyn  

 
  
 

V. Umowy zawarte przez jednostkę. 

1. W związku z realizacją w.w. projektu, Fundacja zawarła umowę NR 201_I/2016 

o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

pod nazwą: Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy -aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 

budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn  z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5  reprezentowanym przez 

Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

2. W związku z objęciem patronatu nad ruinami pałacu Kołłątajów i ubieganiem się o środki 

finansowe na renowację, Fundacja zawarła umowę użyczenia z właścicielami nieruchomości w dn. 

26.02.2016 roku. 

Umowa dotyczy nieruchomości położonej w Wólce Kłuckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 378, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr KW 10089 – w skład której wchodzą ruiny dworu i spichlerza wpisane do rejestru 

zabytków pod nr  rej.: 22 z 17.03.1947     oraz  284 z 15.02.1967  i otoczenie w granicach 

ogrodzenia, nr rej.: 22 z 17.03.1947. 

 

 
VI. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym  

 

W okresie sprawozdawczym fundacja zatrudniała w ramach umowy-zlecenia osoby do 

realizacji projektu FIO 2016 (w.w. w V.1); zadania statutowe Fundacji były wykonywane 

nieodpłatnie przez Zarząd i Radę Fundacji.  

 

 

 

Kielce, 23.03.2017 r. 

 


