
                                                                               Jaworzno, dnia 10.03.2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 

Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 
ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 ROKU 

 
 

PUNKT 1 
 
Nazwa:  
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 

 
Siedziba Fundacji:  
43-602 Jaworzno,  Ul. Kraszewskiego 5, tel. 032 6600279 
 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 
została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział, Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270272 w dniu 22.12.2006 roku / 
KA.VIII NS-REJ.KRS/012884/06/147. 
Dnia 11.01.2007 roku Fundacja otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego 
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 240547675. 
Dnia 25.01.2007 roku Fundacja otrzymała z Urzędu Skarbowego w Jaworznie  
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6321922746. 
 
W skład Zarządu FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK 
GÓRNICZY” wchodzą następujące osoby: 
Prezes Zarządu              -  Kwadrans Krzysztof zam. Jaworzno ul. Kasprowicza 2 
Wiceprezes Zarządu       - Czarnota Piotr zam. Jaworzno Al. Piłsudzkiego 48/11 
Członek Zarządu            -  Dudek Piotr zam. Trzebinia ul. 1-go Maja 143 a 
 
Celem Statutowym Fundacji jest: 
Wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a szczególnie 
osób niepełnosprawnych w obszarze nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz zawodowym. 

 
PUNKT 2 

 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 
realizuje swoje cele statutowe poprzez:  
a)  § 7 Statutu Fundacji  
1.  wspieranie działalności osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw ; 
2.  tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w          
     społeczeństwie ; 
3.  zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ; 
4.  wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do    
     wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne ; 
5.  organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych ; 
6.  popieranie budownictwa dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ; 
7.  udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom ; 
8.  zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych ; 
9.  edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, w tym tworzenie i opracowywanie  



     programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych ; 
10.inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób  
     niepełnosprawnych ; 
11.organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń ; 
12.wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji ; 
13.organizowanie lokalnych sieci grup samopomocowych wspierających osoby  
     niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim ; 
14.wspieranie finansowe i materialne osób niepełnosprawnych ; 
15.projektowanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom  
     niepełnosprawnym ; 
16.integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w celu obrony ich praw i interesów ; 
17.współprace z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi  
     się zagadnieniem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ruchowo ; 
 
b)  § 7 A Statutu Fundacji 
1.  Działalność odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:  
       a)  Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z), 
       b)  Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki    
            (73.20.H)    
       c)  Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk     
            humanistycznych i Społecznych (73.20.L) 
       d)  Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
            gospodarczej i zarządzania (74.14.A) 
       e)  Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A) 
        f)  Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14.Z) 
       g)  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej  
            nie ujęte niesklasyfikowane (80.42.B) 
       h)  Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C) 
        i)  Działalność reklamowa i promocyjna (74.40.Z) 
        j)  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
            niesklasyfikowana (91.33.Z) 
 
2.  Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to: 
       a)  Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 
       b)  Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i       
            pedagogiki (73.20.H) 
       c)  Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
            humanistycznych i społecznych (73.20.L) 
       d)  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
            (74.14.A) 
       e)  Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A) 
        f)  Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A) 
       g)  Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej ( 75.14.Z) 
       h)  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej  
            nie ujęte niesklasyfikowane (80.42.B) 
        i)  Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C) 
        j)  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie      
            sklasyfikowana (91.33.Z) 
       k)  Działalność bibliotek innych niż publiczne (92.51.B) 
        l)  Działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z) 
      m) Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z) 
       n) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana     
              (92.72.Z) 
 



W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacji udało się zrealizować następujące cele 
statutowe: 
1.  wspieranie działalności osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw ; 
2.  tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w         
     społeczeństwie ; 
3.  zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ; 
4.  wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do  
     wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne ; 
5.  popieranie budownictwa dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ; 
6.  zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych ; 
7.  edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, w tym tworzenie i opracowywanie  
     programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych ; 
8.  inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób  
     niepełnosprawnych ; 
9.  integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w celu obrony ich praw i interesów;  
10.współprace z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi       
     się zagadnieniem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ruchowo ; 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacji wystąpiły następujące zdarzenia 
prawne o skutkach finansowych: 
Umowa darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego z Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. kwota 10 000,00 zł. 

 
PUNKT 3 

 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY”  
nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

PUNKT 4 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu miały miejsce zebrania Zarządu Fundacji  na 
których podjęto następujące Uchwały: 
 
 Uchwała  Nr  1/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się przyjęcie bilansu Fundacji za 2007 rok. 
2. Uchwala się przyjęcie rachunku wyników Fundacji za okres od 01 stycznia 2007 roku do     
    31 grudnia 2007 roku. 
3. Uchwala się przyjęcie Informacji dodatkowej dotyczącej finansów Fundacji w 2007 roku.  
 
Uchwała  Nr  2/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się przyjęcie planu działania Fundacji. 
2. Uchwala się przyjęcie Oferty Sponsorskiej Fundacji w której zaproponowano    
    umieszczanie informacji o naszych sponsorach na naszej stronie internetowej. 
 
Uchwała  Nr  3/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się decyzję o zakupie przez Fundacje sprzętu sportowego do UNIHOKEJA w         
    celu rozszerzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych o uprawianie przez uczestników tej    
    dyscypliny sportowej. 



2. Uchwala się decyzję o zorganizowaniu nagród dla laureatów Konkursu Literackiego  
    "Niepełnosprawność w moich oczach" zorganizowanego przez naszą Fundacje wspólnie z   
    Miejską Biblioteką Publiczną. 
3. Uchwala się decyzję o zorganizowaniu przez naszą Fundacje wspólnie z Pełnomocnikiem    
    Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych konkursu „Pracodawca Roku    
    Miasta Jaworzna”. 
 
 
Uchwała  Nr  4/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
 
1. Uchwala się decyzję o zorganizowaniu spartakiady dla osób niepełnosprawnych w dniu  
    29.05.2008 roku na Sali gimnastycznej MCKiS w Jaworznie oraz decyzje o zakupie       
    pamiątkowych medali dla uczestników. 
2. Uchwala się decyzję o zorganizowaniu „Akcji szkolnej” polegającej na zbiórce funduszy na  
    statutową działalność Fundacji, akcje te mają być prowadzone w marketach i innych 
    placówkach handlowych, akcje będą prowadzić wolontariusze (głównie młodzież szkolna z     
    gimnazjum) oraz opiekunowie upoważnieni i przeszkoleni przez Zarząd Fundacji. 
3. Uchwala się „Regulamin Akcji szkolnej”. 
4. Uchwala się „Sprawozdanie za rok 2007 z działalności Fundacji” w celu przedłożenia go  
    Radzie Fundacji. 
 
Uchwała  Nr  5/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się decyzję o zaproszeniu sędziego z Komitetu Paraolimpijskiego na  
    zorganizowany przez naszą Fundację Turniej Boccia dla osób niepełnosprawnych w dniu    
    29.05.2008 roku na Sali gimnastycznej MCKiS w Jaworznie. 
2. Uchwala się decyzję o wynajęciu Biura Podatkowego JK w Jaworznie do prowadzenia  
    księgowości Fundacji. 
3. Uchwala się decyzję o zatrudnieniu osób na umowę zlecenie w charakterze Opiekunów       
    młodzieży szkolnej podczas prowadzenia Akcji Szkolnej w marketach i innych placówkach   
    handlowych. 
4. Uchwala się decyzję o wykupieniu Polisy OC dla Fundacji oraz NW dla wolontariuszy  
    biorących udział w Akcji Szkolnej. 
 
Uchwała  Nr  6/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
Uchwala się decyzję o zakupieniu faksu firmy Panasonic. 
 
Uchwała  Nr  7/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się decyzję o zawarciu Umowy z TP S.A. o świadczeniu publicznie dostępnych  
    usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej, umowa dotyczyć ma założenia       
    telefonu dla Fundacji. 
2. Uchwala się decyzję o zawarciu Umowy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji  
    dotyczącą udziału Fundacji w projekcie Kampania Parkingowa organizowanym przez     
    Stowarzyszenie 
 
Uchwała  Nr  8/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 



1. Uchwala się decyzję o kontynuowaniu od miesiąca września zajęć rehabilitacyjno- 
    sportowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w każdy piątek na Sali       
    gimnastycznej MCK i S w Jaworznie. 
2. Uchwala się decyzję o podpisaniu POROZUMIENIEŃ O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ   
    WOLONTARYSTYCZNYCH z wolontariuszami uczestniczącymi w zajęciach  
    rehabilitacyjno-sportowych. 
 
Uchwała  Nr  9/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
Uchwala się decyzję o rozpoczęciu zajęć z szermierki na wózkach i nawiązaniu współpracy z 
trenerem tej dyscypliny sportowej, zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek. 
 
Uchwała  Nr  10/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
Uchwala się decyzję o nawiązaniu współpracy z Fundacją HAPPY KIDS z Łodzi i wsparciu  
ich projektu „BUDOWY RODZINNEGO DOMU DZIECKA” kwotą 100,00 zł. 
 
Uchwała  Nr  11/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
Uchwala się decyzję o ufundowaniu dyplomów dla wolontariuszy biorących udział w „Akcji 
szkolnej” oraz drobnych upominków dla uczestników zajęć rehabilitacyjno-sportowych. 
 

Uchwała  Nr  12/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” 
 
1. Uchwala się decyzję o przekazaniu darowizny w kwocie 1220,00 zł. Fundacji HAPPY  
    KIDS na realizacje projektu „BUDOWY RODZINNEGO DOMU DZIECKA”. 
2. Uchwala się decyzję o zatwierdzeniu wydatków w kwocie 136,81 zł. poniesionych na  
    wyżywienie uczestników wyjazdu na turniej BOCCI w Zamościu w dniach 3.4.5 grudnia     
    2008 roku. 
3. Uchwala się  decyzję o zakupieniu upominków dla wolontariuszy.  
 

PUNKT 5 

W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie korzystała z dotacji ze źródeł 
publicznych i nie prowadziła odpłatnych świadczeń. 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja uzyskała dochody w postaci darowizn 
od osób fizycznych na łączną kwotę 21 730,31 zł. 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja uzyskała dochody w postaci darowizn 
od firm na łączną kwotę 12 100,00 zł. 
 

PUNKT 6 

W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja poniosła następujące koszty: 
1. Realizacje celów statutowych – 22 595,00 zł. 
2. Opłaty za telefon – 649,53 zł. 
3. Koszty administracyjne związane z przychodami statutowymi – 344,60 zł. 
4. Darowizny – 1 320,00 zł. 

 



PUNKT 7 

W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę 
oraz nie ponosiła kosztów z tym związanych oraz nie wypłacała żadnych kwot 
członkom Zarządu oraz członkom Rady Fundacji.  
Koszty z tytułu umów-zleceń wyniosły brutto -  7 625,13 zł. 
Koszty z tytułu umowy o dzieło wyniosły netto – 286,00 zł.  
Zakupiono środki trwałe na łączną kwotę brutto – 1 018,00 zł. 
Fundacja w tym okresie nie udzielała pożyczek, nie nabyła żadnych nieruchomości, 
akcji, obligacji.  
W okresie podanym w sprawozdaniu wynik finansowy Fundacji na dzień 31 grudnia 
2008 roku ( Aktywa) wynosił 14 536,35 zł., kwota ta została ulokowana na koncie w 
banku PKO BP, zobowiązania wyniosły 1 228,16 zł.  

 

PUNKT 8 

W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie miała zleconej działalności przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

PUNKT 9 

W dniu 21 stycznia 2008 roku Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie 
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za rok podatkowy 2007. 
 

PUNKT 10 

W okresie podanym w sprawozdaniu nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


