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Sprawozdanie z działalności fundacji 
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). 
 

 
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym  

i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON, dane dotyczące 
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym  
i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji. 
 

 nazwa:  Fundacja Rozwoju Świętochłowic 

 siedziba:  Świętochłowice 

 adres:   ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice 

 wpis do KRS:  21.12.2004 r. 

 KRS:   0000224075 

 REGON:  240012342 

 Zarząd Fundacji: 

 Damian Hamerla, Prezes Zarządu 

zam. [ochrona danych osobowych] 

 Tomasz Dandy, Członek Zarządu 

zam. [ochrona danych osobowych] 

 Krzysztof Kacuga, Członek Zarządu 

zam. [ochrona danych osobowych] 

 Barbara Hartman-Sobota, Członek Zarządu 

    zam. [ochrona danych osobowych] 

 Mateusz Wojtol, Członek Zarządu 

    zam. [ochrona danych osobowych] 

 

 Rada Fundacji 

 Alicja Adamczyk-Stachulec 

 Aleksandra Baran 

 Paweł Jurek  

 Anna Orlikowska 

 Marek Warejko 

 
 cele statutowe: 

Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego  
i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Świętochłowic  
i okolic. Fundacja prowadzi swoją działalność statutową nieodpłatnie. Dopuszcza się 
prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie organizowania szkoleń, konferencji, 
seminariów i wydawanie publikacji. 

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

a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 
Wymagane informacje zawiera „Raport z działalności za 2018 rok”. 
 

 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 
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3. Odpis uchwał zarządu fundacji. 
Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w roku 2018 przedstawione są w postaci kopii  
protokołów ze wszystkich zebrań zarządu Fundacji w roku 2018. Komplet protokołów 
stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania. 

 
4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa  
i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność 
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł. 
Wymagane informacje zawiera Sprawozdanie finansowe Fundacji Rozwoju 
Świętochłowic za rok 2018.  

 
5. Informacja o poniesionych kosztach na:  
a) realizację celów statutowych: 95 199,59 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 0,00 zł 

c) działalność gospodarczą – 0,00 zł 

d) pozostałe koszty – 0,00 zł 

 
6. Dane o:  
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk  

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 osoby zatrudnione wyłącznie w działalności statutowej wg stanu na 31.12.2018 r. – 

nie miało miejsca. 

 osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej – nie miało miejsca. 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności statutowej –  0,00 zł 

 wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej – nie miało miejsca, 

 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

 wynagrodzenia w działalności statutowej:   

 wynagrodzenia   0,00 zł 

 nagrody   0,00 zł 

 premie    0,00 zł 

 inne świadczenia  0,00 zł 

 wynagrodzenie w działalności gospodarczej – nie miało miejsca, 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń (dot. wszystkich umów cywilno-prawnych: 

zlecenia, o dzieło) – nie miało miejsca 

 

e) udzielonych przez fundację pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich  

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 

Fundacja nie udziela pożyczek. 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Świętochłowic w roku 2018  
zatwierdzone uchwałą Rady Fundacji z dnia 29 marca 2019 r. 

 

4 / 4 

 

f) kwota ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 Volkswagen Bank Polska S.A., Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa: 

 80 2130 0004 2001 0327 4859 0001: 27 387,77 zł 

 53 2130 0004 2001 0327 4859 0002: 500,01 zł 

 69 2130 0004 2001 0327 4859 0005: 236,24 zł 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałem lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  nie miało miejsca, 

 

 

h) nabytych nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 

nabycie, nie miało miejsca, 

 

 

i) nabytych pozostałych środków trwałych, nie miało miejsca,  

 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

 

Wartości aktywów: 28 183,89 w tym: 

Środki pieniężne: 24 124,02 

Rozliczenia międzyokresowe:  0,00 

Wartość pasywów: 28 183,89 w tym: 

Zobowiązania w kwocie: 1203,92  

 
 

7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności:  
 
Miasto Gliwice (umowa ZP.322.74.2018) 

Projekt: „Warsztaty aktywizacji społecznej” 

Kwota dotacji: 28 540,00 zł  

Wydatki w roku 2018: 28 039,99 zł  

Wynik finansowy: 500,01 zł (zwrot 4.01.2019) 

 

Miasto Gliwice (umowa ZP.322.110.2018) 

Projekt: „Warsztaty aktywizacji zawodowej” 

Kwota dotacji: 57 600,00 zł  

Wydatki w roku 2018: 57 600,00 zł  

Wynik finansowy: 0 zł 

 

8. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Ciążące zobowiązania na 31.12.2018 r.- nie miało miejsca 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

 CIT–8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez   

podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikami 

 

9. Informacja o kontrolach przeprowadzanych w fundacji w okresie sprawozdawczym 
 
W omawianym okresie nie zostały przeprowadzone kontrole. 
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1. Wprowadzenie 

 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic (FRŚ) jest organizacją pozarządową, non-profit, nie 

związaną z partiami politycznymi, religiami czy związkami zawodowymi. Fundacja 

została zarejestrowana w grudniu 2004 r.  

Celem statutowym Fundacji Rozwoju Świętochłowic jest przyczynianie się do 

społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego, w szczególności 

Świętochłowic i okolic.  

Fundacja realizuje swoje cele zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, poprzez:  

 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn; 

 wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej  

i kulturowej; 

 wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

 działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym; 

 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami; 

 promocję i organizację wolontariatu; 
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 działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie; 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 działalności charytatywnej; 

 ochrony i promocji zdrowia; 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

 promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Priorytetowym obszarem działalności FRŚ są działania na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez 

Fundację w 2018 roku była realizacja projektów aktywizacji społecznej oraz 

zawodowej, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach. Uczestnikami 

projektów były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

Niezmiennie od lipca 2010 r. Fundacja posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej 

pod numerem ewidencyjnym 2.24/00298/2010 do rejestru prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
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2. Organizacja Fundacji  

 

W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady Fundacji Rozwoju Świętochłowic:  
28 marca 2018 r. oraz 20 grudnia 2018). Uchwały Rady Fundacji Rozwoju Świętochłowic: 

 

Uchwała Rady Fundacji nr R/1/2018 z dn. 28 marca 2018 r. 

Rada Fundacji w oparciu o §19 lit.j) Statutu Fundacji Rozwoju Świętochłowic 
jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
Zarządu Fundacji Rozwoju Świętochłowic za rok 2017. 

 

Uchwała Rady Fundacji nr R/2/2018 z dn. 28 marca 2018 r. 

Rada Fundacji Rozwoju Świętochłowic w oparciu o §13 punkt 1. Statutu Fundacji 
Rozwoju Świętochłowic w związku ze śmiercią Pana Tomasza Pietrka jednogłośnie 
podejmuje uchwałę o ustaniu jego członkostwa  w Radzie Fundacji. 

 

 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic korzysta z lokalu mieszczącego się przy  
ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego 
04/2018 z dnia 17.01.2018 
 
Fundacja Rozwoju Świętochłowic wg stanu na 31 grudnia 2018 r. (założyciele, organy 
władz statutowych):  
 
 
 

Fundatorzy:                                                         
Damian Hamerla 
Krzysztof Kacuga 
 
Zarząd Fundacji: 
Damian Hamerla 
Tomasz Dandy 
Krzysztof Kacuga 
Barbara Hartman-Sobota  
Mateusz Wojtol 

Rada Fundacji: 
Alicja Adamczyk-Stachulec  
Aleksandra Baran 
Anna Orlikowska 
Paweł Jurek 
Marek Warejko 
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3. Warsztaty aktywizacji społecznej oraz zawodowej w Gliwicach 

 

 

 We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach w 2018 roku 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic zrealzowała dwa projekty: „Warsztaty aktywizacji 

społecznej” oraz „Warsztaty aktywizacji zawodowej”. 

W ramach „Warszatatów aktywizacji społecznej” przeprowadzono szkolenia dot. 

edukacji finansowej, kreatywności oraz przedsiębiorczości społecznej z elementami 

realizacji projektów. Głównymi celami szkoleń było zwiększenie wiedzy uczestników o 

zarządzaniu budżetem domowym, racjonalnym wydatkowaniu środków; wyposażenie 

uczestników w umiejętności efektywnego analizowania dostępnych na rynku narzędzi 

finansowych; zbudowanie świadomość w zakresie edukacji finansowej. Rozwinięto 

kreatywność uczestników, pobudzono ich chęci do kreowania i podejmowania 

nieszablonowych rozwiązań w sferze prywatnej i zawodowej. Wzrosła również wiedza 

uczestników ze spektrum możliwości jakie daje ekonomia społeczna. 

W ramach „Warszatatów aktywizacji zawodowej” przeprowadzono szkolenie 

komputerowe ECDL Base oraz kurs języka angielskiego na poziomie A1. Uczestnicy 

podnieśli kompetencje językowe, przeprowadzono egzaminy na poziomie 

podstawowym udokumentowany certyfikatem. Uczestnicy kursu ECDL Base nabyli 

umiejętności z zakresu obsługi komputera. Przeprowadzono egzaminy na poziomie 

podstawowym przez centrum egzaminacyjne akredytowane przez PTI. 

W warsztatach brały udział osoby dorosłe zagrożone wyluczeniem społecznym 

Łącznie w obu projektach wzieło udział 120 uczestników. 

Warsztaty współfinansowane zostały przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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4. Inne działania 

 

W 2018 roku nasi wolontariusze i współpracownicy brali udział w szkoleniach  

i spotkaniach istotnych dla organizacji pozarządowych. Są to m.in.:  

- uczestnictwo w wydarzeniu Sektor 3.0. Spotkanie dotyczyło sposobów wykorzystania 

technologii w pracy organizacji pozarządowych; 

- udział w kursie trenerskim. Warsztaty dotyczyły poznaniu i rozwinięciu wykorzystania 

metod aktywizujących w edukacji; 

- spotkania dot. współpracy partnerskiej przy realizacji nowych projektów w 2019 r.  

 

Ponadto, Fundacja była miejscem, gdzie odbyły się praktyki zawodowe, efektem 

których było powstanie m.in. okazjonalnych logotypów FRŚ. 

 

Podjęto także decyzję o wznowieniu od 2019 roku realizacji Programu Stypendialnego 

TOP-Talenty, Odkrycia, Pomysły.  

 

5. Podziękowania 

 

Realizacja projektów Fundacji Rozwoju Świętochłowic jest możliwa jedynie dzięki 

stałej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami oraz 

osobami indywidualnymi, w tym wolontariuszami. Za współpracę w roku 2018  

Zarząd w szczególny sposób chciałby podziękować niżej wymienionym instytucjom  

i współpracownikom:

● Fundacja im. Stefana Batorego 
● Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
● Urząd Miejski w Świętochłowicach 
● Urząd Miejski w Gliwicach 
● Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach  

 

o Małgorzata Baron 
o Bernadeta Grysko 
o Oskar Gawron 
o Wojciech Przetacznik 
o Agnieszka Wojtol-Karcher 


