Jaworzno, dnia 20.03.2010 roku
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„RATOWNIK GÓRNICZY”
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009 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 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 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) 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 okresie podanym w sprawozdaniu Fundacji wystąpiły następujące zdarzenia prawne o
skutkach finansowych:
1. Utworzono dwa konta pomocnicze (subkonta) w celu zbiórki pieniędzy
a) na zakup elektrycznego wózka (schodołaza);
b) opłacenie operacji i leczenia poza granicami ciężko chorej osobie.
2. Fundacja po raz pierwszy otrzymała zwroty podatku dochodowego (1 procenta)
w kwocie 86 586,76 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 1/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”

1. Uchwala się decyzję o zwrocie kosztów związanych z zakupem szyn wjazdowych dla wózków

2.

3.

inwalidzkich w kwocie 395,40 zł. Pani Haręza Elżbieta, szyny te zostały zakupione w celu
umożliwienia jej niepełnosprawnej córce Patrycji wjazdu do mieszkania położonego Jaworzno,
ul. Dwornickiego 2/19.
Uchwala się decyzję o założeniu subkonta dla Artura Olejniczaka zamieszkałego Łódź, ul.
Obornicka 15m.17 w celu gromadzenia środków pieniężnych na zakup wózka elektrycznego schodołaza firmy TopChair, wózek ten umożliwi Panu Olejniczakowi poruszanie się po
mieście oraz pokonanie schodów prowadzących do jego mieszkania. Koszty związane z
prowadzeniem tego rachunku bankowego przez 12 miesięcy pokrywa Fundacja.
Uchwala się decyzję o podpisaniu umowy z Urzędem Miejskim w Jaworznie dotyczącej
realizacji zadania publicznego pn. „MOGĘ WIĘCEJ! Emocje Sportowe dla Wszystkich”.

4. Uchwala się decyzję o dalszym wspieraniu, w miarę możliwości finansowych projektu
5.
6.
7.

„BUDOWY RODZINNEGO DOMU DZIECKA „ realizowanego przez Fundacje HAPPY KIDS z
Łodzi.
Uchwala się przyjęcie zaokrąglenia zobowiązań w kwocie 0,21 zł. za rok 2008.
Uchwala się decyzję o podpisaniu „Umowy o wykonanie usługi pozycjonowania WWW” z
firmą X-dream.pl Ewelina Pawela-Sojka z siedzibą w Jaworznie.
Uchwala się decyzję o przyjęciu „Polityki Rachunkowości” dla Fundacji.

Uchwała Nr 2/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”

1. Uchwala się decyzję o zwrocie kosztów związanych z dopłatą do zakupu pielucho-majtek w
2.

3.

kwocie 100,00 zł. Pani Elżbiecie Haręza, pielucho-majtki te były zakupione dla
niepełnosprawnej córki Patrycji.
Uchwala się decyzję o zawarciu „Umowy Partnerskiej” z Stowarzyszeniem „SEMPER HOMO”
z siedzibą w Jaworznie, ul. Łukasiewicza 6, głównym celem porozumienia ma być wspólne
utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych.
Uchwala się decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę od marca
2009 roku, do prowadzenia „Punktu Informacyjno-Doradczego”.

Uchwała Nr 3/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
Uchwala się decyzję o zawarciu i podpisaniu „Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych” z
PTK Centertel sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.
Uchwała Nr 4/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
1. Uchwala się decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z
działalności Fundacji za rok 2008.
2. Uchwala się decyzję o przedstawieniu zatwierdzonych sprawozdań Radzie Fundacji w celu
ich zaopiniowania.
Uchwała Nr 5/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
1

Uchwala się decyzję o podpisaniu „Umowy o współpracy” z Centralną Stacją Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu.

2

Uchwala się decyzję o przesłaniu zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Fundacji
sprawozdania merytorycznego i finansowego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Uchwała Nr 6/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
1

Uchwala się decyzję o wystąpieniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z wnioskiem o
skierowanie osoby na odbycie stażu w naszej Fundacji.

2

Uchwala się decyzję o zorganizowaniu zawodów sportowych w dyscyplinie BOCCIA o Puchar
Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, w Jaworznie w dniach 20, 21 maja 2009 roku.

Uchwała Nr 7/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
Uchwala się decyzję o częściowym zwrocie kosztów turnusu rehabilitacyjnego w kwocie 700,00 zł.
Pani Elżbiecie Haręza, turnus rehabilitacyjny jest przeznaczony dla jej niepełnosprawnej córki Patrycji.
Uchwała Nr 8/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
Uchwala się decyzję o ufundowaniu Pucharów i Dyplomów na I Rodzinne Zawody Wędkarskie
organizowane w dniu 20 lipca w Jaworznie przez Koło PZW nr 94-Jeleń.
Uchwała Nr 9/2009 Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Ratownik Górniczy”
Uchwala się decyzję o upoważnieniu Pani Jolanty Dzikowskiej – Kempka do składania i podpisywania
umowy, składania i rozliczania sprawozdań z realizacji zadań publicznych złożonych do Urzędu
Miasta Jaworzna.
PUNKT 5
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Miasta Jaworzna w kwocie
9 500,00 zł na realizację projektu z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu.
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja otrzymała dotację z Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego w kwocie 4 000,00 zł na zorganizowanie zawodów sportowych dla osób
niepełnosprawnych.
Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń.
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja uzyskała dochody w postaci darowizn od osób
fizycznych na łączną kwotę 63 786,11 zł.
W okresie podanym w sprawozdaniu Fundacja uzyskała dochody w postaci darowizn od firm na
łączną kwotę 13 500,00 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 wypłaciła Członkom Zarządu kwotę brutto –
5 816,49 zł z tytułu umów-zleceń.
W okresie podanym w sprawozdaniu członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.
Koszty z tytułu umów o pracę wyniosły brutto – 14 693,61 zł z tego 4 176,11 zł stanowiły premie.
Koszty z tytułu umów-zleceń / umów o dzieło wyniosły brutto - 21 708,61 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 miała zlecone zadanie z Urzędu Miejskiego w
Jaworznie w zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu i otrzymała dotację w wysokości

9 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 7 220,70 zł. Pieniądze te wykorzystano na zakup sprzętu
sportowego oraz opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.

PUNKT 9
W styczniu 2009 roku Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu CIT-8 za rok podatkowy 2008.
PUNKT 10
W okresie podanym w sprawozdaniu nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.

