
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za lata 2010-2012 

  

1. Fundacja pod nazwą -  „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie”, zwana 

dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza  Grad, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 

26.05.2010 r przez Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 

Listopada 8 działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu. 

1. Siedzibą Fundacji- czeladź, ul. Żytnia 30 

2. Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym – 13.09.2010 r 

3. Numer KRS – 0000364986 

4. Numer NIP – 6252425713 

5. Numer regon – 241719960 

  

Zarząd Fundacji: 

1. Prezes Zarządu – Jan Grad- zam.  41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 

2. Wiceprezes Zarządu – Leokadia Grad – zam. 41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 

  

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Wójs 

2. Marek Kubicki 

3. Paweł Matyszkiewicz 

4. Dariusz Pośpiech 

  

Cele statutowe 

  

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

1. wspomaganie prac analitycznych i studialnych dotyczących struktury i zasobów ludzkich w regionie 

oraz w edukacji. 

b.  obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, 

zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz wszelkich 

inicjatyw wspierających rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności finansowanych z funduszy 

europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, papiery wartościowe, 

odsetki bankowe, dochody z działalności gospodarczej oraz z środków własnych. 

c.  promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i            edukacji z instytucjami 

rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi. 

d.  promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych na rynku 

lokalnym. 



e.  współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym   podejmowanie starań o 

pomoc rzeczową i finansową. 

f.   prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i eksperckim w 

zakresie rynku pracy i edukacji w regionie. 

1.  

7. wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji. 

8. Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami,  instytucjami, fundacjami i 

stowarzyszeniami w zakresie:. 

- działalności charytatywnej; 

-  ochrony i promocji zdrowia; 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

- ratownictwa i ochrony ludności; 

-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

- upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

-promocji i organizacji wolontariatu; 

-  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe 



  

  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

  

W krótkim czasie swojej działalności  Fundacja skupiła swoje działania głównie na akcji promocyjnej, 

mającej na celu przybliżyć społeczności lokalnej możliwości wsparcia i zakres działania Fundacji. W tym 

celu w formie nieodpłatnej rozmieszczono dwa bilbordy z adresem strony www oraz numerami telefonów 

kontaktowych do Fundacji. Koszt po stronie fundacji polegał jedynie na opracowaniu graficznym bilbordu. 

Wydrukowano i rozdano dzięki pomocy wolontariuszy w trzech akcjach ponad 5000 ulotek z informacjami 

o Fundacji wśród mieszkańców Zagłębia. W prasie lokalnej zamieszczono artykuł i wywiad z Fundatorem 

zachęcający obywateli potrzebujących wsparcia do zwracania się do Fundacji  o pomoc. Na stronach 

Urzędów Miast: Sosnowca, Będzina i Czeladzi ukazały się informacjo o charytatywnych akcjach 

realizowanych przez Fundację.  Założono stronę internetową 

Fundacji www.fundacjanaszezaglebie.com.pl,  na której zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty 

aplikacyjne, w tym wnioski o wsparcie rzeczowe i finansowe. W głównych miastach zagłębia 

rozmieszczono ponad 100 plakatów informacyjnych. Wszystkie te działania były sponsorowane i nie 

stanowiły dodatkowych kosztów dla Fundacji . W czerwcu 2011 roku Fundacja przeprowadziła kwestę 

publiczną , której celem był zakup paczek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze Świetlic Środowiskowych. 

Łącznie ufundowano prezenty dla 50-ciorga dzieci. Na bieżąco prowadzona jest akcja meilowa i 

telefoniczna związana z pozyskiwaniem sponsorów, którzy zechcieli by wspierać Fundację w swoich 

działaniach. W W kwietniu 2011 złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadania publicznego ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” w obszarze  szkolenia 

nauczycieli, instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży 

na Śląsku, które jednak nie otrzymały dofinansowania. W październiku 2011r przeprowadzono kwestę 

publiczną na rzecz pomocy jednej z podopiecznych Fundacji w celu dofinansowania zakupu specjalistycznej 

platformy dla osób niepełnosprawnych. Równocześnie prowadzona była akcja meilowa, kampania 

informacyjna, zbiórka na indywidualne konto oraz charytatywna aukcja licytacji dwóch obrazów. Wszystkie 

pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na powyższy cel. W ostatnich dniach roku 2011 

przeprowadzono akcję sprzedaży ręcznie malowanych kartek świątecznych, podarowanych przez jednego 

z  zagłębiowskich artystów malarzy z których dochód został w całości przeznaczony na zakup prezentów dla 

biednych dzieci z trzech zagłębiowskich świetlic środowiskowych, ramach akcji „ Paczka dla każdego 

Dzieciaczka”. Łącznie ufundowano 58 paczek. 

Na początku roku 2011 eksperci Fundacji wspierali działania oświatowe Gminy Chełm Śląski w zakresie 

reorganizacji systemu oświaty opracowując plan reorganizacji i ekspertyzę oświatową. Współpracujący z 

Fundacją specjaliści uczestniczyli w zakładaniu niepublicznego przedszkola w Rudzie Śląskiej pomagając w 

przygotowaniu dokumentacji. 

W 2012 r przeprowadzono dwie akcje sprzedaży okolicznościowych kartek świątecznych z okazji 

walentynek oraz świąt wielkanocnych ze sprzedaży których uzyskano środki na zakup prezentów 

wielkanocnych oraz z okazji dnia dziecka dla 55-ciu dzieci z trzech świetlic środowiskowych w Będzinie i 

w Czeladzi. 

Zorganizowano Otwarty konkurs plastyczny dla dzieci ze wszystkich zagłębiowskich szkół na projekt kartki 

świątecznej. Z ponad 300 nadesłanych prac wyróżniono i nagrodzono 20-a. 

Zorganizowano akcję zbierania zabawek dla dzieci z okolicznych przedszkoli. W wakacje zorganizowano 

trzy nieodpłatne wyjazdy do parku rozrywki i zabawy Nibylandia dla łącznie 40 dzieci z Będzina, Sosnowca 

i Czeladzi. Dla aktywnych seniorów zorganizowano w okresie wakacji Letnią Akademię Seniora czyli co 

http://www.fundacjanaszezaglebie.com.pl/


sobotnie spotkania w parku połączone z zajęciami nordic walking pod okiem instruktorów oraz kończące się 

każdorazowo wspólnym pieczeniem kiełbasek. 

W październiku 2012 zorganizowano Otwarty Konkurs Literacki promujących lokalne talenty pn. 

Zadumane zaduszki, w którym udział wzięło ponad 200 uczestników. 24 z nich zostało wyróżnionych i 

nagrodzonych a efektem konkursu będzie wydany nakładem fundacji tomik literacki. 

W przygotowaniu jest akcja prezentów świątecznych dla ponad 80 –ciu dzieci z okolicznych świetlic 

środowiskowych oraz organizacji wigilii dla trzech wielodzietnych rodzin pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej. 

  

Pozyskano również wielu wybitnych specjalistów do pracy w fundacji na zasadzie wolontariatu, min: 

  

1. mgr Ewelina Grad- pedagog, doradca zawodowy 

2. podinspektor Mariusz Baran – wykładowca Szkoły Policji w Katowicach 

3. komisarz Adrian Wasik – specjalista z zakresu patologii rodziny 

4. mec. Anna Karwacka – radca prawny 

5. Wykładowcy ze szkoły Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

6. mgr Sebastian Buczyński – informatyk 

7. mgr Monika Sajkiewicz – księgowa 

8. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej 

9. doc dr hab. Tomasz Irzyniec – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia SUM 

10. dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem 

11. dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia 

12. dr n. zdr. Tomasz Grad – specjalista z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz rekreacji 

ruchowej 

13. mgr Sebastian Błaszczyk- specjalista dietetyk 

14. Wykładowcy wydziału kosmetologii WSM w Katowicach 

15. Wolontariusze z ZSP w Czeladzi, II LO w Będzinie oraz ZSP w Katowicach i Gimnazjum nr 11 W 

Katowicach. 

  

W związku z powyższym w organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców Zagłębia oraz 

w przygotowaniu publikacja związana z poradami dla mieszkańców Zagłębia. 



W fazie uzgodnień jest też organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Zagłębia. 

  

W listopadzie 2011r  Fundacja złożyła wniosek aplikacyjny w ramach działania 9.4 „Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty” POKL. Wniosek czeka na ocenę formalną. 

  

Przeprowadzono również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i zakładów w wyniku 

których  nawiązano współprace min: 

 Urzędem Miasta w Czeladzi 

 Urzędem Gminy Chełm Śląski 

 Komitetem Rozwoju Zagłębia 

 Wicestarostą powiatu Będzińskiego 

 Dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej 

 Właścicielami Centrum Twórczej Zabawy i Rozwoju Dziecka w Dąbrowie 

Górniczej 

 Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego WOM w Czeladzi 

 Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Czeladzi 

 Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych w Czeladzi 

 Dyrektorem MOPS  w Czeladzi 

 Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi 

 Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi-Piaskach 

 Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach 

 Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Rudzie Śląskiej 

  

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

  

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – nie miało miejsca 

  

5. Dane : 

a) liczba zatrudnionych pracowników – brak 

b) kwota wynagrodzeń – brak 

c)wynagrodzenie członków zarządu – brak 

d)wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – brak 

e) udzielone pożyczki – brak 

f)kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak 



g)obligacje – bark 

h) nabyte nieruchomości – brak 

i)nabyte śr. trwałe- brak 

j)wartości aktywów – brak 

  

8. Dane o działalności zleconej- brak 

  

9. Informacje o rozliczeniach – brak 

  

  

10.  W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola 

  

  

Podpisy 

  

Prezes zarządu                                                               Wiceprezes zarządu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2012 

  



1. Fundacja pod nazwą -  „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie”, zwana dalej 

"Fundacją", została ustanowiona przez Tomasza  Grad, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26.05.2010 r przez 

Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8 działa na podstawie 

prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 

203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.  

1. Siedzibą Fundacji- czeladź, ul. Żytnia 30 
2. Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym – 13.09.2010 r 
3. Numer KRS – 0000364986 
4. Numer NIP – 6252425713 
5. Numer regon – 241719960 

  

Zarząd Fundacji: 

1. Prezes Zarządu – Jan Grad- zam.  41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 
2. Wiceprezes Zarządu – Leokadia Grad - zam. 41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 

  

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Wójs 
2. Marek Kubicki 
3. Paweł Matyszkiewicz 
4. Dariusz Pośpiech 

  

 Cele statutowe 

  

 Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:  

a.      wspomaganie prac analitycznych i studialnych dotyczących struktury i zasobów ludzkich w regionie 

oraz w edukacji. 

b.  obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, 

zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz wszelkich 

inicjatyw wspierających rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności finansowanych z 

funduszy europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, papiery 

wartościowe, odsetki bankowe, dochody z działalności gospodarczej oraz z środków własnych. 

c.  promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i            edukacji z 

instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi. 

d.  promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych na rynku 

lokalnym. 

e.  współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym   podejmowanie starań o 

pomoc rzeczową i finansową. 

f.   prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i eksperckim w 

zakresie rynku pracy i edukacji w regionie. 

1.  



g. wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji. 
h. Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami,  instytucjami, fundacjami i 

stowarzyszeniami w zakresie:. 

- działalności charytatywnej;  

-  ochrony i promocji zdrowia; 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

- ratownictwa i ochrony ludności; 

-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

- upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

-promocji i organizacji wolontariatu; 

-  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe  

  

  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

  



W 2012 r przeprowadzono dwie akcje sprzedaży okolicznościowych kartek świątecznych z okazji walentynek 

oraz świąt wielkanocnych ze sprzedaży których uzyskano środki na zakup prezentów wielkanocnych oraz z okazji 

dnia dziecka dla 55-ciu dzieci z trzech świetlic środowiskowych w Będzinie i w Czeladzi. 

Zorganizowano Otwarty konkurs plastyczny dla dzieci ze wszystkich zagłębiowskich szkół na projekt kartki 

świątecznej. Z ponad 300 nadesłanych prac wyróżniono i nagrodzono 20-a. 

Zorganizowano akcję zbierania zabawek dla dzieci z okolicznych przedszkoli. W maju przeprowadzono zbiórkę 

publiczną z przeznaczeniem na zakup upominków dla dzieci z zagłębiowskich świetlic środowiskowych. Łącznie 

ufundowano 55 paczek dla dzieci z dwóch świetlic w Będzinie i Czeladzi. W wakacje zorganizowano trzy nieodpłatne 

wyjazdy do parku rozrywki i zabawy Nibylandia dla łącznie 40 dzieci z Będzina, Sosnowca i Czeladzi. Dla 

aktywnych seniorów zorganizowano w okresie wakacji Letnią Akademię Seniora czyli co sobotnie spotkania w parku 

połączone z zajęciami nordic walking pod okiem instruktorów oraz kończące się każdorazowo wspólnym pieczeniem 

kiełbasek. 

W lipcu Fundacja przystąpiła do przetargu na realizacje w Powiecie Bedzińskim  doradztwa grupowego dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych.  

W październiku 2012 zorganizowano Otwarty Konkurs Literacki promujących lokalne talenty pn. Zadumane 

zaduszki, w którym udział wzięło ponad 200 uczestników. 24 z nich zostało wyróżnionych i nagrodzonych a efektem 

konkursu będzie wydany nakładem fundacji tomik literacki. 

Przygotowano akcje organizacji prezentów świątecznych dla ponad 80 –ciu dzieci z okolicznych świetlic 

środowiskowych oraz organizacji wigilii dla trzech wielodzietnych rodzin pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej. 

10 grudnia Fundacja decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Również w grudniu zorganizowano akcje sprzedaży kartek swiatecznych z przeznaczeniem na zakup paczek 

bozonarodzeniowych dla dzieci z wielodzietnych rodzin , którymi opiekuje się fundacja. 

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz internetowy poradnik/ punkt konsultacujny dla ludzi z 

problemami.  

Utrzymano również współpracę z wieloma wybitnymi specjalistami tj:  

1.dr Bernadetta Bulla  - psycholog, terapeuta 

2. mgr Romana Jakubczyk – psycholog rodziny 

3. mgr Ewelina Grad- pedagog, doradca zawodowy  

4. podinspektor Mariusz Baran – wykładowca Szkoły Policji w Katowicach 

5. komisarz Adrian Wasik – specjalista z zakresu patologii rodziny 

6. mec. Anna Król – radca prawny 

7. Wykładowcy ze szkoły Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

8. mgr Sebastian Buczyński – informatyk 

9. mgr Monika Sajkiewicz - księgowa 

10. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej 

11. doc dr hab. Tomasz Irzyniec – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia SUM 

12. dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem 



13. dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia 

15. dr Tomasz Grad – specjalista z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz rekreacji ruchowej 

16. mgr Sebastian Błaszczyk- specjalista dietetyk 

17. Wykładowcy wydziału kosmetologii WSM w Katowicach 

18. Wolontariusze z ZSP w Czeladzi, II LO w Będzinie oraz ZSP w Katowicach i Gimnazjum nr 11 W Katowicach. 

  

W związku z powyższym w organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców Zagłębia oraz w 

przygotowaniu publikacja związana z poradami dla mieszkańców Zagłębia. 

W fazie uzgodnień jest też organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Zagłębia. 

  

  

Przeprowadzono również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i zakładów w wyniku których  

nawiązano współprace min:  

         Urzędem Miasta w Czeladzi 

         Komitetem Rozwoju Zagłębia 

         Wicestarostą powiatu Będzińskiego  

         Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego WOM w Czeladzi 

         Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Czeladzi 

         Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych w Czeladzi 

         Dyrektorem MOPS  w Czeladzi 

         Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi 

         Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi-Piaskach 

         Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach 

         Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Rudzie Śląskiej 

  

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

  

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji i Rady Fundacji w załączeniu 

  



5. Dane : 

a) liczba zatrudnionych pracowników – brak 

b) kwota wynagrodzeń – brak 

c)wynagrodzenie członków zarządu – brak 

d)wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – brak 

e) udzielone pożyczki - brak 

f)kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak 

g)obligacje – bark 

h) nabyte nieruchomości – brak 

i)nabyte śr. trwałe- brak 

j)przychody i źrodła ich pochodzenia oraz koszty: 

- przychody z dział. Finansowej – 4564,74 zł 

- koszty realizacji zadań statutowych – 7131,30 zł 

  

8. Dane o działalności zleconej- brak 

  

9. Informacje o rozliczeniach – brak 

  

  

10.  W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola 

  

  

Podpisy 

  

Prezes zarządu                                                               Wiceprezes zarządu 

  

  

Rada Fundacji zatwierdziła z dniem 23.03.2013 r 

  



1………………………….. 

  

  

2…………………………. 

  

  

3………………………… 

  

  

4………………………… 

  

  

  

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok  2011 

  

1. Fundacja pod nazwą -  „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie”, zwana 

dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Tomasza  Grad, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 

26.05.2010 r przez Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 

Listopada 8 działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu. 

1. Siedzibą Fundacji- czeladź, ul. Żytnia 30 

2. Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym – 13.09.2010 r 

3. Numer KRS – 0000364986 

4. Numer NIP – 6252425713 

5. Numer regon – 241719960 

Zarząd Fundacji: 

1. Prezes Zarządu – Jan Grad- zam.  41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 

2. Wiceprezes Zarządu – Leokadia Grad - zam. 41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6 

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Wójs 

2. Marek Kubicki 

3. Paweł Matyszkiewicz 

4. Dariusz Pośpiech 



 Cele statutowe 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

a.      wspomaganie prac analitycznych i studialnych dotyczących struktury i zasobów ludzkich w 

regionie oraz w edukacji. 

b.  obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, 

zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz 

wszelkich inicjatyw wspierających rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności 

finansowanych z funduszy europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, 

zbiórki publiczne, papiery wartościowe, odsetki bankowe, dochody z działalności 

gospodarczej oraz z środków własnych. 

c.  promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i            edukacji z 

instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi. 

d.  promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych 

na rynku lokalnym. 

e.  współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym   podejmowanie 

starań o pomoc rzeczową i finansową. 

f.   prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i 

eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie. 

1.  

g. wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji. 

h. Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami,  instytucjami, fundacjami i 

stowarzyszeniami w zakresie:. 

- działalności charytatywnej;  

-  ochrony i promocji zdrowia; 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 



- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

- ratownictwa i ochrony ludności; 

-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

- upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

-promocji i organizacji wolontariatu; 

-  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe  

  

  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

Na początku roku 2011 eksperci Fundacji wspierali działania oświatowe Gminy Chełm Śląski w 

zakresie reorganizacji systemu oświaty opracowując plan reorganizacji i ekspertyzę oświatową. 

Współpracujący z Fundacją specjaliści uczestniczyli w zakładaniu niepublicznego przedszkola w Rudzie 

Śląskiej pomagając w przygotowaniu dokumentacji. 

W kwietniu 2011 złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadania publicznego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” w obszarze  szkolenia 

nauczycieli, instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży 

na Śląsku, które jednak nie otrzymały dofinansowania. 

 W czerwcu 2011 roku Fundacja przeprowadziła kwestę publiczną , której celem był zakup paczek z 

okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze Świetlic Środowiskowych. Łącznie ufundowano prezenty dla 50-ciorga 

dzieci. Na bieżąco prowadzona jest akcja meilowa i telefoniczna związana z pozyskiwaniem sponsorów, 

którzy zechcieli by wspierać Fundację w swoich działaniach. W październiku 2011r przeprowadzono kwestę 

publiczną na rzecz pomocy jednej z podopiecznych Fundacji w celu dofinansowania zakupu specjalistycznej 

platformy dla osób niepełnosprawnych. Równocześnie prowadzona była akcja meilowa, kampania 

informacyjna, zbiórka na indywidualne konto oraz charytatywna aukcja licytacji dwóch obrazów. Wszystkie 

pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na powyższy cel. W ostatnich dniach roku 2011 

przeprowadzono akcję sprzedaży ręcznie malowanych kartek świątecznych, podarowanych przez jednego z  

zagłębiowskich artystów malarzy z których dochód został w całości przeznaczony na zakup prezentów dla 

biednych dzieci z trzech zagłębiowskich świetlic środowiskowych, ramach akcji „ Paczka dla każdego 

Dzieciaczka”. Łącznie ufundowano 58 paczek. 

W listopadzie 2011r  Fundacja złożyła wniosek aplikacyjny w ramach działania 9.4 „Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty” POKL. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną ale 

niestety nie otrzymał dofinansowania. 



Pozyskano również wielu wybitnych specjalistów do pracy w fundacji na zasadzie wolontariatu, min: 

1.dr Bernadetta Bulla  - psycholog, terapeuta 

2. mgr Romana Jakubczyk – psycholog rodziny 

3. mgr Ewelina Grad- pedagog, doradca zawodowy  

4. podinspektor Mariusz Baran – wykładowca Szkoły Policji w Katowicach 

5. komisarz Adrian Wasik – specjalista z zakresu patologii rodziny 

6. mec. Anna Król – radca prawny 

7. Wykładowcy ze szkoły Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

8. mgr Sebastian Buczyński – informatyk 

9. mgr Monika Sajkiewicz - księgowa 

10. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej 

11. doc dr hab. Tomasz Irzyniec – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia SUM 

12. dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem 

13. dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia 

15. mgr Tomasz Grad – specjalista z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz rekreacji 

ruchowej 

16. mgr Sebastian Błaszczyk- specjalista dietetyk 

17. Wykładowcy wydziału kosmetologii WSM w Katowicach 

18. Wolontariusze z ZSP w Czeladzi, II LO w Będzinie oraz ZSP w Katowicach i Gimnazjum nr 11 W 

Katowicach. 

  

W związku z powyższym w organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców 

Zagłębia oraz w przygotowaniu publikacja związana z poradami dla mieszkańców Zagłębia. 

W fazie uzgodnień jest też organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Zagłębia. 

  

  

Przeprowadzono również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i zakładów w wyniku 

których  nawiązano współprace min:  

        Urzędem Miasta w Czeladzi 



        Urzędem Gminy Chełm Śląski 

        Komitetem Rozwoju Zagłębia 

        Wicestarostą powiatu Będzińskiego 

        Dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej 

        Właścicielami Centrum Twórczej Zabawy i Rozwoju Dziecka w Dąbrowie  

Górniczej         

        Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego WOM w Czeladzi 

        Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Czeladzi 

        Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych w Czeladzi 

        Dyrektorem MOPS  w Czeladzi 

        Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi 

        Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi-Piaskach 

        Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach 

        Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Rudzie Śląskiej 

  

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

  

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji –  3 uchwały nr 3,4,5 w zał. 

  

5. Dane : 

a) liczba zatrudnionych pracowników – brak 

b) kwota wynagrodzeń – brak 

c)wynagrodzenie członków zarządu – brak 

d)wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – brak 

e) udzielone pożyczki - brak 

f)kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak 

g)obligacje – bark 



h) nabyte nieruchomości – brak 

i)nabyte śr. trwałe- brak 

j)wartości aktywów – brak 

  

8. Dane o działalności zleconej- umowa z Gminą Chełm Śląski na opracowanie ekspertyzy oświatowej –  

  

9. Informacje o dochodach – w załączeniu. 

  

  

10.  W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola 

  

Podpisy 

  

Prezes zarządu                                                               Wiceprezes zarządu 

  

  

Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie z dniem 25.01.2012 r 

 


