
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” Z 
DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 

ZA OKRES 01.01.2007 – 31.12.2007 ROKU 

  

PUNKT 1 
Nazwa: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY” 
 
Siedziba Fundacji: 43-602 Jaworzno,  Ul. Kraszewskiego 5, tel. 032 6600279, 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:  
 
a)    opłaty sądowe w kwocie 680,50 zł. 
b)    opłata za domenę internetową 48,68 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  1/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” z 15.01.2007 roku 
1.    Uchwala się przyjęcie bilansu Fundacji za 2006 rok. 
2.    Uchwala się przyjęcie rachunku wyników Fundacji za okres od 22 grudnia do 31 grudnia 2006    roku 
3.    Uchwala się przyjęcie Informacji dodatkowej dotyczącej finansów Fundacji w 2006 roku.  
4.    Uchwala się przyjęcie sprawozdania za 2006 rok dla Rady Fundacji. 
Uchwała  Nr  2/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 28.02.2007 roku 



 
Uchwala się decyzję o założeniu konta Fundacji w Banku PKO BP. 
 
Uchwała  Nr  3/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 30.03.2007 roku 
 
1.    Uchwala się decyzję o nawiązaniu kontaktu z mediami w naszym mieście w celu    rozpropagowania naszej 
działalności. 
 
2.    Uchwala się decyzję na nawiązaniu kontaktu z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych w celu ustalenia form 
wzajemnej współpracy   
 
Uchwała  Nr  4/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 25.04.2007 roku 
 
1.    Uchwala się decyzję o założeniu strony internetowej dla naszej Fundacji. 
 
2.    Uchwala się decyzję o wysłaniu pisma do Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w 
Polsce z prośbą o dofinansowanie kosztów związanych z założeniem strony internetowej. 
 
3.    Uchwala się decyzje o nawiązaniu kontaktu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w celu rozprowadzania 
czasopisma „INTEGRACJA” wśród osób niepełnosprawnych. 
 
Uchwała  Nr  5/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 25.05.2007 roku 
 
 
1.    Uchwala się decyzję o wydrukowaniu ulotek zachęcających osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą Fundacją. 
 
2.    Uchwala się projekt Strony Internetowej oraz decyzję o umieszczeniu jej w Internecie. 
 
3.    Uchwala się decyzję o wykupieniu abonamentu rocznego na Domenę dla naszej Strony Internetowej o nazwie 
fundacjarg.org.pl. 
 
4.    Uchwala się decyzję o wzięciu udziału członków Zarządu w „Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych” 
organizowanych w Jaworznie w dniu 28 maja 2007 roku przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Uchwała  Nr  6/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 29.06.2007 roku 
 
1.    Uchwala się decyzję o założenie konta poczty internetowej dla naszej Fundacji o adresiefundacjarg@op.pl 
 
2.    Uchwala się plan miejsc w których nasza Fundacja będzie rozprowadzała czasopisma INTEGRACJA w miastach 
Jaworzno i Trzebinia 
 
Uchwała  Nr  7/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 31.07.2007 roku 
 
1.    Uchwala się decyzję o zwróceniu się do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji z prośbą o zwiększenie l iczby 
otrzymywanych czasopism INTEGRACJA z 25 do 50 sztuk 
 
2.    Uchwala się decyzję o nawiązaniu współpracy z wolontariatem działającym w naszym mieście 
 
Uchwała  Nr  8/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 16.08.2007 roku 
 
1.    Uchwala się decyzję o podpisaniu Umowy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji z siedzibą przy ul. Dzielna 1, 00-
162 Warszawa,  przedmiotem Umowy jest współpraca przy realizacji zainicjowanego i organizowanego 
przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w roku 2007, projektu Kampania Parkingowa. 
 
2.    Uchwala się decyzję o wystąpieniu do URZĘDU MIEJSKIEGO W JAWORZNIE 
Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia z prośbą o umieszczenie danych naszej Fundacji     na Waszej stronie internetowej 
„organizacje pozarządowe http://www.jaworzno.pl/ngo/” 
 
Uchwała  Nr  9/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 17.09.2007 roku 
 
 
1.    1.Uchwala się decyzję o podziale obowiązków wśród członków Zarządu związanych z wywiązaniem się  z Umowy 
zawartej w dniu 21.08.2007 roku z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji z siedzibą przy ul. Dzielna 1, 00-162 

mailto:fundacjarg@op.pl


Warszawa 
 
2.    Uchwala się decyzje o zorganizowaniu konkursu plastycznego dla dzieci w szkole integracyjnej nr. 7 w Jaworznie, 
temat konkursu „Mamo, Tato nie parkuj na tym miejscu”. 
 
3.    Uchwala się decyzje o poszukaniu sponsorów gotowych ufundować nagrody dla laureatów konkursu 
plastycznego  „Mamo, Tato nie parkuj na tym miejscu 
 
Uchwała  Nr  10/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 12.10.2007 roku 
 
Uchwala się decyzję o zwróceniu się do Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie z prośbą o udostępnienie sali 
gimnastycznej oraz przygotowanie przyrządów do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 
 
Uchwała  Nr  11/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 03.11.2007 roku 
 
 
1.    Uchwala się przyjęcie sprawozdania za rok 2006 z działalności Fundacji w celu przesłania go Ministrowi Pracy i 
Polityki Społecznej. 
 
2.    Uchwala się decyzję o wynajęciu osoby lub firmy do zmiany i rozbudowania naszej strony internetowej tak żeby 
strona ta była bardziej dostępna, przejrzysta i przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.    Uchwala się decyzję o zamówieniu wizytówek dla członków Zarządu Fundacji w Firmie Rodar  z Jaworzna. 
 
4.    Uchwala się decyzję o wystąpieniu do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o uzyskanie statusu organizacji 
pożytku publicznego dla Fundacji. 
 
5.    Uchwala się decyzję o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta z prośbą o uwzględnienie przy 
przebudowie rynku potrzeb osób niepełnosprawnych i zaoferowanie pomocy naszej Fundacji przy realizacji tego 
przedsięwzięcia. 
 
Uchwała  Nr  12/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” z dnia 05.12.2007 roku 
 
Uchwala się decyzję o wystąpieniu do Rady Fundacji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Statucie Fundacji w 
paragrafach: 3, 7, 11, 12 w celu dostosowania go do USTAWY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873. 
 
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 na łączną kwotę 600,00 zł. 
 
PUNKT 6 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja poniosła następujące koszty: 
a)    materiały biurowe kwota 117,00 zł. 
b)    opłaty bankowe kwota 126,50 zł. 
c)    opłaty internetowe 63,68 zł. 
d)    podróże służbowe 140,00 zł. 
e)    opłaty sądowe 680,50 zł. 
 
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 na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 1472,44 zł., kwota ta została ulokowana na koncie w banku 
PKO BP. 
 
PUNKT 8 
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja nie miała zleconej działalności przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 
PUNKT 9 
W dniu 22 marca 2007 roku Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie Zeznanie o wysokości osiągniętego 
dochodu CIT-8 za rok podatkowy 2006. 
W okresie podanym w sprawozdaniu nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 

 


