
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2020 

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. Grodziecka 45/2 

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

 

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Wójs 

2. Jolanta Rogulska-Panczykowska 

3. 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 2020 r  przeprowadzono następujące akcje: 

1. Zorganizowano akcję wydania i dowozu bezpłatnych posiłków dla medyków w ilości 

400 obiadów. 

2. Zrefundowano rehabilitację dla podopiecznej fundacji poszkodowanej w wyniku 

choroby – 30 zabiegów rehabilitacyjnych 

3. Kilkukrotnie ufundowano paczki żywnościowe dla czeladzkich seniorów 

4.  Zorganizowano konkursy na stronie fundacji oraz FB z nagrodami w których udział 

wzięło łącznie ponad 400 osób 

 Redakcja Fundacji wydała 3 wydania kwartalnika „Kurier Zagłębia” w nakładzie 

10.000 szt, kolportowanego za darmo do mieszkańców zagłębia 

 W każdym numerze Kuriera Zagłębia oprócz artykułów i porad ogłaszano konkurs z 

nagrodami. 



 Konkurs walentynki 2020 jako nagrodę za zwycięstwo w Konkursie ufundowano 

uroczystą kolację „we dwoje” dla jednaj pary. 

4. Zorganizowano w ramach odpłatnej działalności Pożytku Publicznego szkolenia dla 

kilkudziesięciu szkół z terenu śląska. Dochody przeznaczono w całości na działalność 

statutową fundacji. 

5. Zakupiono i przekazano pomoce dydaktyczne dla uczniów kilku  śląskich szkół  

6. Zorganizowano bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla uczniów czeladzkich szkół z 

zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i zajęć integracyjnych w ramach 

walki ze skutkami pandemii w Szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,5,7. 

7. Z okazji Mikołaja,  świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy zorganizowano i 

przekazano 50  paczek świątecznych z czego ponad 25 dla osób samotnych.  

8. W ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta w Czeladzi zorganizowano 

kilkadziesiąt  warsztatów dla uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego  

9. Zakończono realizacje projektu dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Katowicach pt: Klucz do sukcesu. 

10. 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. 

11. Kilkukrotnie aplikowano o środki w ramach EFS oraz przetargów ogłaszanych przez 

urzędy miast. 

12. Zakończono szkolenia i koordynację 2-ch  projektów dla Gminy Zawiercie pn: Tajniki 

matematyki oraz w Baśniowej- projekt przedłużony do 2020 roku. 

13. Nawiązano współpracę z Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa w Sosnowcu 

14. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz internetowy poradnik 

15. Przeprowadzono wiele konsultacji w zakresie pedagogiki wychowania, zachowań 

prozdrowotnych, porad prawnych, psychologicznych i zawodowych 

16. Fundator pan Tomasz Grad został wyróżniony i uhonorowany kilkoma 

podziękowaniami i gratulacjami. 

17. Zorganizowano akcję informacyjną i promocyjną związaną z 1% na Fundację 

18. Podjęto działania informacyjne oraz charytatywne na rzecz podopiecznych fundacji 

 

Utrzymano lub nawiązano również współpracę z wieloma wybitnymi specjalistami tj:  

1. mec. dr  Mariusz Poślednik 

2. mec. Tomasz Cygan 

3. mgr Olga Sokolińska – psycholog 

4. mgr Ewa Podemska--Pniok –psycholog 

5. mgr Magdalena Wilk-Konieczna –psycholog 

6. mgr Romana Jakubczyk – psycholog rodziny 

7. mgr Ewelina Grad- pedagog, doradca zawodowy  

8.  młodszy inspektor Mariusz Baran  

9.  podinspektor Adrian Wasik  

10. mgr Sebastian Buczyński – informatyk 

11. mgr Mariusz Sęndor- informatyk 

12. mgr Monika Sajkiewicz – księgowa 

13. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej 

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

15.  dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem 

16.  dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia 



17.  dr Tomasz Grad – specjalista z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz 

rekreacji ruchowej 

18. mgr Sebastian Błaszczyk- specjalista dietetyk 

19. mgr Iwona Sułkowska – b.dyrektor Gimnazjum nr 3 w Czeladzi 

20.  mgr Maria Syta – konsultant RODN „WOM” w Katowicach 

21. mgr Mariola Lux- specjalista, trener, szkoleniowiec 

22.  mgr Anna Witas- nauczyciel matematyki 

23.  Jacek Golański – terapeuta stresu 

24. mgr Katarzyna Nawrot- nauczyciel matematyki, szkoleniowiec 

25.  mgr Kinga Kozłowska- nauczyciel matematyki, szkoleniowiec 

26. Mgr Radosław Koppczyński- psycholog, terapeuta 

27. Elżbieta Komorowska – trener, couch 

28. Mgr Bartłomiej Kaczmarek – specjalista social media 

29. Mgr Katarzyna Wojtynek- psycholog 

30. Mgr Ewa Krawczyk, pedagog-psycholog 

31. Dr hab. Dorota Groffik – wykładowca akademicki,  

32. Mgr Weronika Stodulska – psycholog 

33. Dr  Agnieszka Chęcińska – Kopiec- trener, wykladowca 

 

Otrzymano kilkanaście podziękowań, wyróżnień za działalność charytatywną oraz 

referencji. O działaniach fundacji pisano w lokalnych gazetach oraz na stronach 

internetowych min; Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. 

 

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

służb społecznych, samorządowców. 

 

- Podjęto kilka prób pozyskania środków na działalność statutowa poprzez składanie ofert do 

przetargów na usługi szkoleniowo-konsultacyjne..  

- 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)  udzielone pożyczki - brak 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak 

g) obligacje – bark 

h) Informacje o rozliczeniach – brak 

6. nabyte nieruchomości – brak 

7. nabyte śr. trwałe -  brak 

8. przychody i źródła ich pochodzenia oraz koszty:   

- przychody  z dział. Finansowej -  brak 

- przychody z działalności statutowej –  40.403,26 zł 

 - koszty realizacji zadań statutowych  - 82.976,59 zł 

9. Dane o działalności zleconej –  0 

10. Informacje o rozdysponowaniu kwoty 1%  - 1023,26 zł( działalność statutowa) 

11.  W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola - ZUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy 

 

Prezes zarządu                                                               Wiceprezes zarządu 

 

1. Jan Grad                                                              2. Ewelina Grad 

 

 

 

 

Rada Fundacji zatwierdziła z dniem 31.06.2021 r 

 

1. Wójs Andrzej 

 

2. Pospiech Dariusz 

 

3. Rogulska-Panczykowska Jolanta 

 

4. Vacat 

 

                                                                                               Fundator Tomasz Grad 

 

 


