
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2018  

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. Biuro fundacji – Czeladź ul. Wojkowicka 2 

3. Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym – 13.09.2010 r 

4. Numer KRS – 0000364986 

5. Numer NIP – 6252425713 

6. Numer regon – 241719960 

 

Zarząd Fundacji: 

1. Prezes Zarządu – Jan Grad- zam.  41-250 Czeladź ul. Grodziecka 45/2 

2. Wiceprezes Zarządu – Ewelina Grad - zam. 41-250 Czeladź ul. Żytnia 30 

 

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Wójs 

2. Marek Kubicki 

3. Jolanta Rogulska-Panczykowska 

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. 

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  czasie swojej działalności Fundacja skupiła swoje działania głównie na akcjach 

wspierających lokalne zasoby ludzkie oraz  promocyjnej, mającej na celu przybliżyć 

społeczności lokalnej możliwości wsparcia i zakres działania Fundacji. W tym  

zorganizowano akcje: bezpłatne szkolenia komputerowe 50 +, dwie konferencje regionalne 

dla oświatowej kadry zarządzającej, projekt edukacyjny dla młodzieży z SP 7 w Czeladzi 

dzięki któremu mogli obcować z literaturą, ufundowano program stypendialny dla 

uzdolnionej młodzież „Szkolny Diament”, charytatywny bal karnawałowy „Dla Alicji”, akcje 

charytatywna we współpracy z MOSIR Czeladź ” Dla Alicji”, Międzynarodowy Dzień 



Wolontariatu , Konkurs „Wielkanocne Upominki dla Rodzinki”  w szkołach 27 w Sosnowcu, 

SP 3 w Czeladzi i SP w Jangrocie gdzie zebrano ponad 172 kg żywności dla samotnych i 

potrzebujących. Konkurs plastyczny pn”Bożonarodzeniowe życzenia” w którym udział 

wzięło ponad 600 uczniów z kilku szkół z Zagłębia, zakończonego uroczystą 

galą.Wydrukowano i rozdano dzięki pomocy wolontariuszy w trzech akcjach ponad 5000 

ulotek z informacjami o Fundacji wśród mieszkańców Zagłębia. Fundacja wydała 4-y numery 

kwartalnika socjalnego „Kurier Zagłębia”, Łącznie ufundowano ponad 30 paczek 

żywnościowych z okazji świąt dla rodzin wielodzietnych oraz 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. 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. Przekazano nieodpłatnie pomoce 

dydaktyczne, multimedialne, materiały biurowe, nagrody dla: ZS nr 7 w Katowicach, ZS 

Spożywczych w Katowicach, ZSP nr 2 w Jaworznie, SP 13 w Sosnowcu, SP nr 9 w 

Sosnowcu, SP nr 2 w Będzinie, SP nr 20 w Jaworznie. 

Złożono kilkanaście wniosków projektowych i przetargowych na organizację szkoleń w 

ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, z czego udało się zorganizować cztery 

projekty edukacyjne, dla: Gminy Koszęcin, Poraj, Zawiercie i Projekt Oświata, w których 

przeszkolono łącznie ponad 1000 nauczycieli z kilkudziesięciu szkół z terenu śląska.  

Współpracujący z Fundacją specjaliści uczestniczyli we  wsparciu niepublicznego 

przedszkola w Rudzie Śląskiej pomagając w przygotowaniu dokumentacji organizacyjnej i 

pedagogicznej.  Na Facebooku Fundacji zorganizowano kilkanaście konkursów promujących 

kulturę i edukację w Zagłębiu. Zmodernizowano stronę WWW fundacji oraz przeprowadzono 

kilkadziesiąt konsultacji dla wolontariuszy i działaczy społecznych. Przeprowadzono 

kilkadziesiąt szkoleń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z zakresu I 

pomocy oraz treści pedagogicznych. Prowadzona była na bieżąco i wg. Potrzeb działalność 

socjalna polegająca na: dowożeniu zakupów osobom starszym i chorym, pomoc w zakupie 

leków, dowożenie do lekarza, realizacja wniosków o pomoc socjalną, odzież, żywność, 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych itp. 

Fundacja Aplikuje o środki unijne w ramach POKL na działania związane z podniesieniem 

kwalifikacji zawodowych społeczeństwa w ramach działania 9.4.  

Fundacja prowadzi poradnik dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie porad prawnych, 

psychologiczno-pedagogicznych, dietetyki. W  organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny 

dla mieszkańców Zagłębia oraz w przygotowaniu publikacja związana z poradami dla 

mieszkańców Zagłębia. Otrzymano kilkanaście podziękowań, wyróżnień za działalność 

charytatywną oraz referencji. 

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

przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych z terenu Zagłębia. 

Przygotowano obszerna ofertę szkoleń dla różnych środowisk min: nauczycieli, pracowników 

służb społecznych, samorządowców. 

 

Pozyskano również wielu wybitnych specjalistów do pracy w fundacji na zasadzie 

wolontariatu, min: 

 

1.mgr Katarzyna Kulik - psycholog 

2. mgr Romana Jakubczyk – psycholog rodziny 

3. dr Tomasz Grad 

4. bryg. Marek Kubicki 

5.mł.  inspektor Mariusz Baran – emerytowany wykładowca Szkoły Policji w Katowicach 



6.pod insp. Adrian Wasik – emerytowany wykładowca szkoły Policji w Katowicach 

7. mec. Tomasz Cygan – radca prawny 

8. mec. dr  Mariusz Poślednik 

9. wykładowcy ze szkoły Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

10. mgr Sebastian Buczyński – informatyk11 

11. mgr Monika Sajkiewicz - księgowa 

12. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej 

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

14. dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem 

15. dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia 

15. mgr Adrian Uciński – ratownik medyczny 

16. mgr Olga Sokolińska- pedagog 

17. mgr Beata Rutkowska- informatyk 

18. prof. ośw. Marzena Oterman- nauczyciel edukator 

19. mgr Mariusz Sendor – nauczyciel informatyk 

20. mgr Krzysztof Bednarek- edukator 

21. mgr Ewa Szczerba – dyrektor szkoły 

22. mgr Ewa Modrzewska – edukator 

23. mg Anna Zakrzewska- Zamora – edukator 

24. mgr Magdalena Wilk-Konieczna – psycholog 

25. mgr Ewa Podemska- pedagog 

26. mgr Mariola Lux – konsultant 

27. dr Krystian Dudek- specjalista PR 

28. mgr Ewa Fiedziukiewicz – edukator 

29  mgr Iwona Sułkowska – emerytowany dyrektor Gimnazjum nr 3 w Czeladzi 

18. Wolontariusze z ZS Spożywczych w Katowicach 

 

 

Przeprowadzono również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i zakładów 

w wyniku których  nawiązano współprace min:  

 Urzędem Miasta w Czeladzi 

 Urzędem Miasta Sosnowiec 

 Prezesem Oświata Sp zoo 

 Dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie 

Górniczej 

 Właścicielami Centrum Twórczej Zabawy i Rozwoju Dziecka w Dąbrowie  

Górniczej         

 Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych w Czeladzi 

 Dyrektorem MOPS  w Czeladzi 

 Kierownikiem Luka Sp zoo 

 Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi-Piaskach 

 Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach 

 Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Rudzie Śląskiej 

 Dyrektorem Zespołu Szkół w Czeladzi 

 Dyrektorem Przedszkola nr 22, 59, 27 w Sosnowcu 

 Dyrektorem SP nr 4 w Czeladzi 

 Dyrektorem Gimnazjum nr 8 w Będzinie 

 Urzędem Gminy w Koszęcinie 

 Urzędem Gminy Poraj 



 Urzędem Zawiercie 

 Kierownikiem ośrodka ”Kopalnia Kultury” w Czeladzi  

 Menagerem Hotelu-restauracji Szafranowy Dwór w Czeladzi 

 Fundacją Banku Zachodniego WBK 

 Portalem Fani Mani 

 Menagerem Restauracji Impresja w Dąbrowie Górniczej 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – 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 –  79.132.03 zł 

e) udzielone pożyczki - brak 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak 

g) obligacje – bark 

h) Informacje o rozliczeniach - brak 

6. nabyte nieruchomości – brak 

i) nabyte śr. trwałe- brak 

8. przychody i źródła ich pochodzenia oraz koszty: 

 - przychody z dział. Finansowej - 0  

- przychody z działalności statutowej – 205 270,80 zł 

 – koszty realizacji zadań statutowych – 173 881,83 zł  

9. Dane o działalności zleconej – 0 

 10. Informacje o rozdysponowaniu kwoty 1% - 2167,40 zł  

11. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola 

 

 

6. Dane o działalności zleconej- wyłącznie usługi doradcze i konsultacyjne oraz obsługa 

księgowa biura rachunkowego. 

 

7. Informacje o rozliczeniach – w raporcie finansowym 

 

8. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola 

 

W załączeniu kopie uchwał zarządu: 

 

 

Podpisy 

 

Prezes zarządu                                                               Wiceprezes zarządu 

 

 

 


