
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. JAWORZNO

Powiat M. JAWORZNO

Ulica KRASZEWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość JAWORZNO Kod pocztowy 43-602 Poczta SZCZAKOWA Nr telefonu 326600279

Nr faksu 326600279 E-mail 
poczta@fundacjarg.org.pl

Strona www www.fundacjarg.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-01-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24054767500000 6. Numer KRS 0000270272

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Kafel Prezes Zarządu Fundacji TAK

Piotr Dudek Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Marcin Sienkiewicz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosław Kempka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Piotr Płonka Sekretarz Rady Fundacji TAK

Rajmund Mitoraj Członek Rady Fundacji TAK

Bogusław Kapusta Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RATOWNIK GÓRNICZY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania 
szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze 
nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1.wspieranie działalności osób niepełnosprawnych i promocja ich 
inicjatyw ;
2.tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób 
niepełnoprawnych 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Głównym rodzajem naszej działalności w 2014 roku było prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-
sportowych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej i sportu. 
Zajęcia były prowadzone w ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii 
zajęciowej, w szkołach oraz obiektach sportowych należących do MCKiS w Jaworznie i Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzięki prowadzonym zajęciom oraz uzyskanym umiejętnościom 
nasi szermierze mogli wystartować w zawodach rangi Pucharu Świata i Mistrzostw Polski odnosząc w 
nich duże sukcesy (nasza niepełnosprawna zawodniczka zdobyła brązowy medal w Pucharze Świata 
zorganizowanym w Lonato we Włoszech). Prowadziliśmy szkolenia praktyczne i teoretyczne na temat 
prowadzenia zajęć sportowych. W sumie w naszych zajęciach oraz organizowanych zawodach wzięło 
udział ponad 600 osób głównie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, do tak wysokiej frekwencji 
przyczyniała się między innymi realizacja w tym okresie zadania publicznego zleconego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu FIO.

2. Udzielaliśmy wsparcia finansowego i rzeczowego osobom niepełnosprawnym i ciężko chorym 
poprzez współfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego. Organizowaliśmy i przeprowadzaliśmy zbiórki publiczne, z których finansowaliśmy 
między innymi zakup sprzętu medycznego dla trzech chorych na cukrzycę dzieci. Pokrywaliśmy koszty 
zabiegów rehabilitacyjnych dla dwóch ciężko chorych osób oraz zakupiliśmy sprzęt dydaktyczny dla 
integracyjnego przedszkola.

3. Prowadziliśmy „Punkt informacyjno-doradczy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Działalność ta polega na wsparciu i pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, chorym, 
szczególnie długotrwale bezrobotnym. Pomagaliśmy w kontaktach z urzędami i instytucjami, w 
odnalezieniu się często w bardzo trudnych życiowych sytuacjach, w poszukiwaniu pracy. Udzielaliśmy 
informacji o prawach i przywilejach jakie przysługują tym osobom w związku ze zmianami jakie 
nastąpiły w ich życiu z uwagi na chorobę lub wypadek powodujący niepełnosprawność. W ramach tej 
działalności organizowaliśmy i przeprowadzaliśmy staże dla osób niepełnosprawnych a także kursy i 
szkolenia komputerowe dla osób  powyżej 50 roku życia. Z pomocy naszej w tym zakresie skorzystało 
ponad 60 osób.

4. Organizowaliśmy i przeprowadzaliśmy integracyjne zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży. W tym okresie dwukrotnie zorganizowaliśmy ogólnopolskie zawody wędkarskie - 
Puchar Polski i Puchar Śląska w wędkarstwie osób niepełnosprawnych oraz dwa integracyjne turnieje 
boccia. Umożliwiliśmy również naszym podopiecznym udział w zawodach sportowych organizowanych 
w różnych miastach Polski. W grudniowym integracyjnym turnieju boccia wzięło udział ponad 120 
uczestników.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjno-
sportowych dla osób 
niepełnosprawnych: 
szermierka, boccia, 
wędkarstwo. 
Organizowanie 
integracyjnych 
turniejów i zawodów 
sportowych dla osób 
niepełnosprawnych, 
zakup nagród i 
poczęstunku dla 
uczestników. 
Organizowanie i 
finansowanie wyjazdów 
osób 
niepełnosprawnych na 
zawody sportowe do 
różnych miast na 
terenie kraju. 
Prowadzenie szkoleń z 
zasad prowadzenia 
zajęć sportowych dla 
osób zajmujących się 
zawodowo osobami 
niepełnosprawnymi. 
Przeprowadzanie 
zbiórek publicznych, 
wsparcie finansowe i 
rzeczowe osób 
niepełnosprawnych i 
ciężko chorych. 
Organizowanie 
wolontariatu, szkolenia 
teoretyczne i 
praktyczne dla 
wolontariuszy,

85.51.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Prowadzenie „Punktu 
informacyjno-
doradczego dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym”, pomoc w 
kontaktach z urzędami, 
poszukiwanie miejsc 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 
organizowanie stażów, 
prowadzenie kursów i 
szkoleń dla osób 
powyżej 50 roku życia, 
udzielanie informacji i 
porad prawnych. 
Nieodpłartne 
udostępnianie sprzętu 
komputerowego, 
biurowego oraz 
materiałów biurowych 
osobom zagrożonym 
wykluczeniem 
społecznym. 
Prowadzenie zajęć z 
aktywnej rehabilitacji w 
szczególności dla osób 
niepełnosprawnych 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 
Dzięki udziałowi w tych 
zajęciach osoby te 
stawały się bardziej 
sprawne i samodzielne, 
mogą brać czynny 
udział w życiu 
społecznym, uczyć się i 
pracować.

78.10.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wydawanie broszur, 
ulotek i podobnych 
publikacji w formie 
drukowanej w 
internecie i prasie 
dotyczących głównie 
aktywizacji społecznej 
osób 
niepełnosprawnych, 
sposobów prowadzenia 
zajęć rehabilitacyjno - 
sportowych oraz 
przepisów 
obowiązujących w 
różnych dyscyplinach 
sportowych, 
szczególnie o 
charakterze 
integracyjnym.  
Organizowanie 
zawodów i turniejów 
sportowych w 
placówkach 
sportowych oraz 
bezpośrednio w 
szkołach i ośrodkach 
dla osób 
niepełnosprawnych na 
terenie naszego miasta. 
Nieodpłatne 
udostępnianie sprzętu 
sportowego będącego 
w posiadaniu Fundacji 
ośrodkom zajmującym 
się osobami 
niepełnosprawnymi 
oraz placówkom 
oświatowym.

58.19.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 348,957.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84,014.83 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.11 zł

e) Pozostałe przychody 264,942.47 zł

0.00 zł

128,556.55 zł

5,469.88 zł

39,800.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57,470.65 zł

0.00 zł

32,804.03 zł

17,200.00 zł

7,466.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36,991.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 173,826.43 zł
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2.4. Z innych źródeł 80,669.23 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -205,384.66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 11,254.46 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 30,790.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 289,399.68 zł 30,790.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

289,399.49 zł 30,790.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.19 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla 
osób niepełnosprawnych. Organizowanie integracyjnych turniejów, zawodów sportowych oraz 
wyjazdów na zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych. 
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - prowadzenie „Punktu informacyjno-doradczego dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wydawanie broszur, ulotek i podobnych 
publikacji w formie drukowanej w internecie i prasie.

29,961.00 zł

1 Zakup sprzętu dydaktycznego dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu integracyjnym. 829.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

4,156.53 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

7.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.0 etatów

8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

45,449.88 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

300.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

62.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

60.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 163,553.04 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

142,223.04 zł

119,601.95 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

22,621.09 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21,330.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

21,330.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 21,330.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

14.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

13.00 osób

6.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

3.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

2,008.92 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,029.44 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

8,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Sześć z siedmiu zatrudnionych osób na pełny etat są 
osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i 
Fundacja z tego tytułu otrzymuje 90 procentowy zwrot 
kosztów wynagrodzenia ze środków PFRON. Koszt 
wynagrodzeń tych sześciu osób jakie ponosi Fundacja 
wynosi około 10 %. Wszystkie wynagrodzenia z tytułu 
umów cywilno-prawnych były zawarte w związku z 
realizacją zadań publicznych zleconych przez Urząd 
Miejski w Jaworznie, MOPS w Jaworznie oraz przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji 
zadania FIO i w całości zostały pokryte przez wymienione 
organy w ramach realizacji zleconych zadań. Najwyższe 
wynagrodzenie Członka Zarządu zostało wyliczone razem 
z wynagrodzeniem uzyskanym z tytułu umowy zlecenia, 
które wykonywał poza godzinami pracy jako instruktor 
sportu. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało tej osobie 
wypłacone w jednym miesiącu za okres sześciu miesięcy i 
było związane z realizacją zadania publicznego.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,300.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Sport dla wszystkich" Prowadzenie zajęć sportowych 
dla osób niepełnosprawnych - 
boccia, szermierka.

Gmina Miasta Jaworzna. 2,500.00 zł

2 Integracyjny Turniej Boccia. Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 
Integracyjnego Turnieju Boccia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jaworznie.

2,999.76 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 *Sport dla wszystkich - od 
przedszkola do seniora*

Głównym celem zadania było 
ułatwienie mieszkańcom miasta 
Jaworzna dostępu do zajęć 
sportowych oraz aktywizacja 
społeczna osób powyżej 50-
roku życia.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

39,980.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Kafel
Piotr Dudek

Marcin Sienkiewicz
Data Wypełnienia sprawozdania 

30.06.2015 rok

Data wypełnienia sprawozdania
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