Jaworzno, dnia 20.03.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„RATOWNIK GÓRNICZY” Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013 ROKU
PUNKT 1
Nazwa:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY”
Siedziba Fundacji:
43-602 Jaworzno, ul. Kraszewskiego 5, tel/faks 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 NSREJ.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 r. 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 - Monika Kafel
Wiceprezes Zarządu - Mateusz Proksa
Członek Zarządu - Piotr Dudek
Członek Zarządu - Marcin Sienkiewicz
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. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana 94.99.Z.
b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.
c. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z.
d. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z.
e. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania 70.22.Z
2. Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana 94.99.Z.
b. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
c. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z.
d. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10.Z.
e. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.
f. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z.
g. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z.
h. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników 78.10.Z
W 2013 roku skupiliśmy się głównie na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla
osób niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjnych, szkolno - wychowawczych,
Warsztatach Terapii Zajęciowej, przedszkolach, szkołach na terenie trzech województw –
śląskiego, małopolskiego, łódzkiego. Organizowaliśmy integracyjne zawody sportowe w
których osoby niepełnosprawne rywalizowały z pełnosprawnymi osobami. Podopieczni
naszej Fundacji brali udział w imprezach sportowych o randze Pucharu Świata, Mistrzostw
Polski, Pucharu Polski zajmując wysokie miejsca. Obecnie jesteśmy jedyną w południowej
Polsce organizacją prowadzącą zajęcia sportowe szermierka i wędkarstwo dla osób
niepełnosprawnych.
Wspieraliśmy finansowo i rzeczowo osoby niepełnosprawne oraz ciężko chore poprzez
zakup specjalistycznego sprzętu, współfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji.
Prowadziliśmy także punkt informacyjno - doradczy dla osób niepełnosprawnych,
pomagaliśmy w kontaktach z urzędami, w znalezieniu pracy, w rozwiązywaniu różnych
problemów jakie napotykają osoby ciężko chore oraz ich rodziny i opiekunowie.
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacji wystąpiły następujące zdarzenia
prawne o skutkach finansowych:
1. W 2013 roku realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą ‘Mogę więcej ! "Sport dla
wszystkich" II Edycja zlecone przez Urząd Miejski w Jaworznie. Dzięki otrzymanemu

wsparciu w kwocie 3 000,00 zł prowadziliśmy zajęcia dla osób niepełnosprawnych z
bocci i szermierki na wózkach. Otrzymaliśmy także dotację w kwocie 2 496,60 zł z
MOPS Jaworzno, którą wykorzystaliśmy na zorganizowanie i przeprowadzenie
„Integracyjnego Turnieju Boccia”.
2. W 2013 roku dofinansowaliśmy koszty rehabilitacji ciężko chorych osób w kwocie
8 323,00 zł, pokryliśmy koszty operacji ciężko chorej osoby w kwocie 13 726,80 zł,
pokryliśmy koszty dojazdu na leczenie w kwocie 5 307,84 zł oraz zakupiliśmy sprzęt
medyczno- rehabilitacyjny za kwotę 3 494,96 zł.
3. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy (laptop) osobie niepełnosprawnej w stopniu
znacznym, poruszającej się na wózku inwalidzkim, czynnej zawodowo za kwotę
2 699,00 zł.
4. Zakupiliśmy za kwotę 189,00 zł sprzęt dydaktyczny dla przedszkola integracyjnego.
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 1/3/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy” z dnia 20.03.2013 r. o treści: Uchwala się zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy” za rok 2012.
Uchwała Nr 2/11/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy” z dnia 04.11.2013 r. o treści: Zarząd Fundacji działając na podstawie § 16 pkt 2
Statutu Fundacji
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się wolę:
1) Przystąpienia Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy” do Porozumienia Organizacji Pozarządowych w Jaworznie,
zwanego dalej Porozumieniem,
2) czynnego udziału w spotkaniach Porozumienia.
2. Akceptuje się projekt Regulaminu Porozumienia Organizacji Pozarządowych w
Jaworznie,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Udziela się pełnomocnictwa Pani/Panu Marcin Sienkiewicz Dow. Osob. AEV 248401
do reprezentowania organizacji Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy” na spotkaniu założycielskim Porozumienia Organizacji
Pozarządowych w Jaworznie w dniu 19 listopada 2013 r. i podejmowania decyzji w
imieniu organizacji, w tym kandydowania do Prezydium Porozumienia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/12/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy” z dnia 16.12.2013r. o treści: Zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządza się
przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji za rok 2012 wg niżej podanych zasad:
1. Do wykonania czynności inwentaryzacyjnych powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w
składzie:
Przewodnicząc : Jolanta Dzikowska-Kempka;
Członek: Piotr Dudek;
Członek: Mateusz Proksa.
2. Ustala się następujący harmonogram inwentaryzacji rocznej składników majątkowych:
2.1 Inwentaryzację środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzić wg stanu na
dzień 31 października 2012 r.
3. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna.
4. Komisja Inwentaryzacyjna dokona spisu z natury w obecności osób materialnie
odpowiedzialnych za powierzone mienie.
5. Termin zakończenia wszystkich prac inwentaryzacyjnych i złożenia protokołów wyznacza
się na dzień 15 stycznia 2014 r.
PUNKT 5
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja uzyskała przychody:
1. Darowizny od osób fizycznych w kwocie 39 400,00 zł.
2. Darowizny od osób prawnych 36 200,00 zł.
3. Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 27 473,95 zł.
4. Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 5 496,60 zł.
5. Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 33 042,20 zł.
6. Z działalności finansowej 0,23 zł.
7. Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON w kwocie 131 433,09 zł.
8. Z innych źródeł 88 957,32 zł.
Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń.
PUNKT 6
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja poniosła koszty:
1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 73 405,85
zł.
2. Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i
opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 207
288,29 zł. W tym koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 144,14 zł.
3. Pozostałe koszty ogółem 2 334,98 zł.
PUNKT 7
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy – 6 osób:
1. Dwóch pracowników biurowych w tym jeden posiadający uprawnienia instruktora
sportu;
2. Jeden instruktor sportu.
3. Trzech Członków Zarządu w tym jeden posiadający uprawnienia instruktora sportu.
Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej – 8
osób:
1. Trzy osoby Instruktor sportu.

2. Pięć osób obsługi technicznej – pomoc przy prowadzeniu zajęć oraz organizacji
zawodów.
Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację
sprawozdawczym - 139 233,93 zł:
1. Z tytułu umów o pracę 136 363,93 zł. w tym:
a. wynagrodzenie zasadnicze 104 145,80 zł;
b. nagrody 0,00 zł;
c. premie 32 218,13 zł;
d. inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł.
2. Z tytułu umów cywilnoprawnych 2 870,00 zł.

w

okresie

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 1 966,99 zł.
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 2 000,00 zł.
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 820,89 zł.
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2 100,00 zł.
W okresie podanym w sprawozdaniu członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia
oraz żadnych środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów.
Wszystkie zatrudnione osoby są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, wynagrodzenie tych osób jest refundowane w 90% ze środków
PFRON.
Zakupiono środki trwałe na łączną kwotę brutto – 0,00 zł.
Aktywa obrotowe na koniec roku – 47 323,73 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku – 21 180,31 zł.
Fundacja w tym okresie nie udzielała pożyczek, nie nabyła żadnych nieruchomości, akcji,
obligacji, udziałów w spółkach.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja posiadała środki finansowe ulokowane na kontach
w banku PKO BP:
1. Kwota 37 916,35 zł ulokowana na koncie głównym Fundacji.
2. Kwota 8 260,77 zł ulokowana na koncie założonym w celu prowadzenia zbiórek
publicznych.
PUNKT 8
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja miała zlecone zadanie z Urzędu Miejskiego w
Jaworznie w zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu i otrzymała dotację w
wysokości 3 000,00 zł na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla osób
niepełnosprawnych.
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja otrzymała dotację ze środków MOPS w
Jaworznie w kwocie 2 469,60 zł na organizację Integracyjnego Turnieju Boccia.
PUNKT 9
W marcu 2014 roku Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie zeznanie o
wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 oraz CIT-8/O za rok podatkowy 2013 oraz zapłaciła
należny podatek w kwocie 59,00 zł.

