
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 

Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 

ZA OKRES 22.12.2006 – 31.12.2006 ROKU 

  

PUNKT 1 
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 ( § 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 ; 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu nie wystąpiły żadne zdarzenia prawne w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych. 
 
PUNKT 3 
 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 
PUNKT 4 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu miało miejsce jedno zebranie Zarządu Fundacji w dniu 29.12.2006 roku na którym 
podjęto następujące Uchwały: 
- Uchwała nr 1/2006 w której na podstawie par. 18 statutu Fundacji Pomocy Osobom   
Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” Zarząd Fundacji uchwalił Regulamin            
Zarządu Fundacji. 



- Uchwała nr 2/2006 w której uchwala się decyzje o wystąpieniu do GUS o uzyskanie    
numeru Regon oraz do Urzędu Skarbowego o uzyskanie numeru NIP, a także    
uchwalono decyzje o zamówieniu pieczątki Fundacji oraz pieczątek imiennych dla 
poszczególnych członków Zarządu. 
 
PUNKT 5 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów ani nie korzystała z dotacji. 
 
PUNKT 6 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie ponosiła żadnych kosztów związanych z działalnością statutową oraz 
nie ponosiła kosztów administracyjnych. 
 
PUNKT 7 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie zatrudniała osób oraz nie ponosiła kosztów z tym związanych oraz 
nie wypłacała żadnych kwot członkom Zarządu oraz członkom Rady Fundacji. Fundacja w tym okresie nie udzielała 
pożyczek, nie nabyła żadnych środków trwałych, nieruchomości i obligacji. 
W okresie podanym w sprawozdaniu wynik finansowy Fundacji wynosił 2000,00 zł ( jest to fundusz założycielski ). 
 
PUNKT 8 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie miała zleconej działalności przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 
PUNKT 9 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie rozliczała się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
nie składała deklaracji podatkowych. 
 
PUNKT 10 
 
W okresie podanym w sprawozdaniu nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
 
PUNKT 11 
 
Siedziba Fundacji: 43-602 Jaworzno,  Ul. Kraszewskiego 5, tel. 032 6600279 

 


