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Sprawozdanie z działalności fundacji 
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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. [Ustawa o ochronie danych osobowych] 

 Krzysztof Kacuga, Członek Zarządu 

zam. [Ustawa o ochronie danych osobowych] 

 Barbara Hartman-Sobota, Członek Zarządu 

zam. [Ustawa o ochronie danych osobowych] 

 Mateusz Wojtol, Członek Zarządu 

zam. [Ustawa o ochronie danych osobowych] 

 

 Rada Fundacji 

 Alicja Adamczyk-Stachulec 

 Aleksandra Baran 

 Paweł Jurek  

 Marek Kaleta 

 Anna Orlikowska 

 Tomasz Pietrek 

 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 2016 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 2016 przedstawione są w postaci kopii  
protokołów ze wszystkich zebrań zarządu Fundacji w roku 2016. 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 2016.  

 
5. Informacja o poniesionych kosztach na:  
a) realizację celów statutowych: 253 794,97 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 31.12.2016 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 – 38 176,00 zł (brutto)  (dot. wszystkich umów   

cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło) 

 

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. 
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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: 30 457,71 zł 

 69 2130 0004 2001 0327 4859 0005: 12 157,06 zł 

 15 2130 0004 2001 0327 4859 0007: 7 230,00 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: 49 844,77 w tym: 

Środki pieniężne: 49 844,77 

Rozliczenia międzyokresowe:  0,00 

Wartość pasywów: 48 464,78 w tym: 

Zobowiązania w kwocie: 1 379,99 

 
7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności:  
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (umowa 353_II/2016) 

Projekt: „LEO – Lokalnie, Efektywnie, Obywatelsko – wspólnie realizujemy inicjatywy 

społeczne” 

Kwota dotacji: 82520,00 zł  

Wydatki w roku 2016: 82520,00 zł 

Wynik finansowy: 0 zł  

 

Gmina Świętochłowice (umowa KSP.I.U.6.2016) 

Projekt: „Rozwój Teatru Seniorzy XXI wieku” 

Kwota dotacji: 6707,00 zł  

Wydatki w roku 2016: 6707,00 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 31.12.2016 r.- nie miało miejsca 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

 PIT – 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 

 PIT – 8AR deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym 

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

podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikami 

 PIT11 

 PIT8C 

 

9. Informacja o kontrolach przeprowadzanych w fundacji w okresie sprawozdawczym 
 
W omawianym okresie nie zostały przeprowadzone kontrole. 
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Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001, Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). 
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I. Wprowadzenie i informacja do sprawozdania finansowego za rok 2016 
FUNDACJI ROZWOJU ŚWIĘTOCHŁOWIC 

 
Informacje ogólne: 
 
1/ nazwa organizacji, siedziba, i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym 
albo ewidencji, 
 
FUNDACJA ROZWOJU ŚWIĘTOCHŁOWIC ma siedzibę w Świętochłowicach przy  
ul. Harcerskiej 1. 
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis z dnia 21 
grudnia 2004 r.  
 
Nr KRS : 0000224075 
Nr REGON: 240012342 
Nr NIP: 627-252-78-07 
2/ wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 
 
Czas działania Fundacji  jest nieograniczony. 
 
3/ wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
 
4/ wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek 
mikro ze wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 
 
Jednostka prowadzi księgi zgodnie z zapisami art.3 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami ). 
 
Bilans został sporządzony w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt 4 natomiast rachunek zysków i strat            
w oparciu o art. 47 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy o rachunkowości. 
 
5/ wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności, 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy stwierdzeniu, że  nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
 
6/ omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru. 
 
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości: 
  

1. Należności  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  
3. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy  

w wartości nominalnej. 
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4. Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe straty i świadczenia. 
5. Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego. 
6. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu 

finansowym.  
 

Informacje uzupełniające do bilansu: 

 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r zamyka się sumą aktywów i pasywów  

w kwocie 49.844,77 zł. 

 

1/ kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych 

rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawnione odrębnie. 

Kwota zobowiązań na 31.12.2016r. wynosi 1.379,99 zł – są to zobowiązania bieżące z tytułu 

dostaw i usług. 

Inne zobowiązania nie występują. 

2/ kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organizacji administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 

oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

Zdarzenia takie nie występują. 

3/ o udziałach( akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – 

zdarzenie takie nie występuje 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów 

(akcji),  a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też cześć 

kapitału podstawowego, które te udziały (akcje) reprezentują – zdarzenie takie nie 

występuje 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – 

zdarzenie takie nie występuje, 

d) liczba i wartość nominalna, lub w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część 

kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – zdarzenie takie nie 

występuje. 

4/ dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 
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 aktywa w kwocie 49.844,77 zł stanowią środki pieniężne zgromadzone  na rachunku 
bankowym. 

 pasywa w kwocie 49.844,77 zł to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości                    
33.658,90 zł, zobowiązania bieżące w wysokości 1.379,99 zł oraz kapitał 
podstawowy w wysokości 14 805,88 zł. 

 

5/ informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic w roku 2016 osiągnęła przychody w kwocie 292.581,60 zł, 

na które składają się: 

 dotacje           276.967,00 zł 

 darowizny                     13.582,30 zł 

 przychody z działalności odpłatnej           1.900,00 zł 

 przychody operacyjne               132,30 zł
  

6/ informacje o strukturze kosztów, 

W  roku 2016 koszty działalności wynosiły      258.922,70 zł 

koszty te stanowią wydatki poniesione na : 

 zużycie materiałów w wysokości        34.582,23 zł 

 amortyzacja             1.200,00 zł 

 zakupy usług         154.853,34 zł 

 wynagrodzenia ( umowy cywilno - prawne )       37.219,06 zł 

 narzuty na wynagrodzenia                            956,94 zł  

 pozostałe koszty rodzajowe         24.983,40 zł 

 nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015        5.123,92 zł  

 pozostałe koszty         3,81 zł 

7/ inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową Fundacji   

– zdarzenia takie nie wystąpiły. 

8/ Różnicę zwiększającą przychody roku następnego stanowi : 
 

1. przychody podstawowej działalności operacyjnej    292.581,60 zł 
2. koszty podstawowej działalności operacyjnej   258.922,70 zł 
3. różnica zwiększająca przychody roku następnego    33.658,90 zł 

 
 

Wyliczenie podstawy opodatkowania  
podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok 2016 

 
Przychody z działalności        292.581,60 zł 
Koszty działalności               -  258.922,70 zł 
- nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015           +      5.123,92 zł 
Dochód wg CIT -8                38.782,82 zł 
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II. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 
 

 
 
 
III. RACHUNEK WYNIKÓW 
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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. 

 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Fundację  

w 2016 roku była kontynuacja zainicjowanego w 2011 roku Programu Stypendialnego 

„TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”. Program jest autorskim dziełem Fundacji 

stworzonym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących 

lub uczących się w Świętochłowicach. Koncepcja uruchomienia takiego programu w 

Świętochłowicach jest jedyną tego typu inicjatywą w aglomeracji katowickiej 

prowadzoną przez organizację pozarządową w Programie Równe Szanse Fundacji im. 

S. Batorego. Młodzież, która uzyskała stypendium, oprócz wysokich wyników w nauce 

oraz trudnej sytuacji materialnej rodziny, musiała wykazać się także aktywnością na 

rzecz społeczności lokalnej. Realizacja programu stypendialnego była możliwa dzięki 

uzyskaniu dofinansowania Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe 

Szanse oraz Miasta Świętochłowice (edycja I i II), a także dzięki wpłatom darczyńców 

prywatnych i przedsiębiorców. W roku 2016 kontynuowana była piąta edycja Programu 

TOP (rok szkolny 2015/16) oraz rozpoczęła się realizacja edycji szóstej na rok szkolny 

2016/17. 
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Drugim, niezmiennym od kilku lat kierunkiem działania Fundacji Rozwoju 

Świętochłowic jest jej aktywność na płaszczyźnie międzynarodowej. Organizowane 

wizyty studyjne dla studentów i profesjonalistów z Europy Wschodniej promują region 

śląski, w tym Świętochłowice oraz dają możliwość wymiany doświadczeń i stanowią 

praktyczną lekcję z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturowej dla polskich studentów 

zaangażowanych w realizację i przebieg wizyty. 

Trzecim priorytetowym obszarem działalności FRŚ są działania na rzecz NGO.  

W 2016 roku ruszyła I edycja projektu „LEO – Lokalnie, Efektywnie, 

Obywatelsko – wspólnie realizujemy inicjatywy społeczne”. Program został 

zaplanowany na trzy edycje i realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest nie tylko do osób 

zaangażowanych w działalność na rzecz organizacji pozarządowych, dedykowany jest 

także wszystkim, którzy chcieliby poznać bliżej zagadnienia związane z NGO oraz 

podjąć współpracę w zakresie szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. 

 

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 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia (tj. 31 marca 2016 r., 16 grudnia 2016)  Rady 

Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Uchwały Rady Fundacji Rozwoju Świętochłowic: 

Uchwała Rady Fundacji nr R/1/2016 z dn. 31 marca 2016 roku 

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 2016. 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic korzysta z lokalu mieszczącego się przy  

ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego 

1/2015 z dnia 20.02.2015 r.  

 

Fundacja Rozwoju Świętochłowic wg stanu na 31 grudnia 2016 r. (założyciele, organy 

władz statutowych):  

 
 
 

Fundatorzy:                                                         

Damian Hamerla 

Krzysztof Kacuga 

 

Zarząd Fundacji: 

Damian Hamerla 

Barbara Hartman-Sobota 

Krzysztof Kacuga 

Mateusz Wojtol 

Rada Fundacji: 

Alicja Adamczyk-Stachulec  

Aleksandra Baran 

Anna Orlikowska 

Paweł Jurek 

Marek Kaleta 

Tomasz Pietrek 

Marek Warejko 
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3. Działania realizowane przez Fundację 

Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” 
 

 

 

 

 

Program stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” jest 

współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu 

Równe Szanse. Jest to projekt dwusemestralny, realizowany w roku szkolnym 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017.  

Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia poprzez 

pomoc merytoryczną w formie systemu szkoleń i projektów społecznych oraz 

finansową w formie stypendiów naukowych. Jego idea sprowadza się do takiego 

przeznaczenia środków stypendialnych uzyskanych przez młodzież, aby prócz 

wartości osobistej (finansowej) jakie ono daje, młodzież zaangażowała swój potencjał 

w działalność na rzecz społeczności lokalnej.  

 

Zasięg lokalny: gmina Świętochłowice (woj. śląskie). 

 

Odbiorcy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujący lub 

uczący się w Świętochłowicach. 

Warunki przyznawania stypendium: 

 Bardzo dobre wyniki w nauce, 

 Pochodzenie z rodzin o trudnych warunkach materialnych 

 Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta Świętochłowice.  
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O przyznaniu stypendium zadecydowała specjalnie w tym celu powołana niezależna 

Komisja Stypendialna (5 osób) która w oparciu o ww. kryteria podjęła decyzję  

o wsparciu TOP Stypendiami.  

W roku szkolnym 2015/16 przyznano 15 TOP Stypendiów dla uczniów szkół 

gimnazjalnych oraz 12 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja Stypendialna 

ustaliła również wysokość stypendium w roku szkolnym  2015/2016: 150zł/miesiąc dla 

uczniów szkół gimnazjalnych oraz 180zł/miesiąc dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Stypendia wypłacane są przez okres 10 miesięcy.  

Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja 

stypendialna została podzielona na dwa semestry.  

W pierwszym semestrze od początku września 2016 roku 

do połowy stycznia 2017 roku stypendium otrzymały  

4 osoby: 2 gimnazjalistów oraz 2 uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej. Wysokość stypendium była taka sama 

jak w poprzednim roku szkolnym i wypłacane było przez 

okres 5 miesięcy.  

Oprócz wsparcia materialnego dla TOP Stypendystów 

organizowane są różne spotkania i szkolenia. Uczniowie uczestniczyli m.in. w cyklu 

warsztatów edukacji społecznej i finansowej „Aflateen” oraz w międzypokoleniowych 

warsztatach „Akademia Lidera”.  

Działalność TOP Stypendystów 

Jednym z elementów naszego Programu Stypendialnego jest zaangażowanie 

stypendystów w różnorodne projekty, działania, inicjatywy społeczne 

w Świętochłowicach. Stypendyści sami planowali i tworzyli konspekt  swojej społecznej 

działalności w roku szkolnym 2015/2016 i wybierali miejsca, w których będą realizować 

swoje zamierzenia. Tym samym, TOP stypendyści działają w świętochłowickich: 

ochronkach, świetlicach socjoterapeutycznych, klubach młodzieżowych, 

organizacjach pozarządowych, szkolnych kołach zainteresowań oraz Młodzieżowym 

Domu Kultury. Jednocześnie, aktywnie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach wiedzy i innych tego typu działaniach, w których mogą wykazywać się 

swoją wiedzą i umiejętnościami.  
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Jacek Lisik jest aktywnym wolontariuszem Programu Aktywności Lokalnej „Razem 

Możemy Więcej” dla dzielnicy Lipiny, gdzie prowadzi korepetycje z matematyki oraz 

zajęcia dla dzieci. Jest również koordynatorem Lipińskiego (Epi)centrum Wolontariatu. 

Regularnie bierze udział w zbiórkach żywności, współorganizuje wiele imprez w 

dzielnicy Lipiny, na bieżąco prowadzi stronę Programu Aktywności Lokalnej oraz 

zajmuje się przygotowywaniem plakatów na organizowane przez PAL wydarzenia.  

W PAL-u zaangażowana jest także stypendystka Marysia Ziętek. 

Pasją Małgorzaty Baron jest grafika komputerowa.  

W ramach rozwoju swojego zainteresowania zaprojektowała 

m.in. kalendarz ścienny na rok 2016 i 2017, plakat informacyjny 

oraz grafikę do materiałów szkoleniowych dla uczestników 

„Akademii Lidera”. Michalina Przybył i Natalia Strąk to aktywne 

wolontariuszki fundacji „Twoja kotwica”. W ramach swojego 

zaangażowania pomagają podopiecznym organizacji w nauce, 

a także w polepszeniu ich relacji z rówieśnikami i domownikami. 

Ponadto, Stypendyści (Natalia Mucha, Patrycja Majchrewicz, Hania Kulejewska) 

udzielają konsultacji komputerowych i językowych (język angielski i niemiecki) dla 

Seniorów. 

Program TOP w liczbach: 
 

 zrealizowano łącznie pięć edycji: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016 oraz I semestr szóstej edycji 2016/2017. 

 łącznie wsparcie finansowe i pozafinansowe otrzymało 84 osób (w tym 24 to 

uczniowie gimnazjum, a 60 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych); 

 łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 135 550 tys. zł. 
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Wizyty studyjne w Polsce w ramach Study Tours to Poland 

 

 

 

 

Wizyty studyjne zostały zrealizowane w ramach programu STUDY TOURS TO 

POLAND, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 

administrowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- 

Jeziorańskiego oraz fundację Borussia Olsztyn. 

W 2016 roku, Fundacja Rozwoju Świętochłowic gościła trzy grupy, które przyjechały 

do Polski w ramach programu Study Tours to Poland. Były to dwie grupy z Ukrainy  

(z obwodu Dniepropietrowskiego i Połtawskiego) w ramach Study Tours to Poland 

Profesjonaliści oraz studenci z 3 krajów: Ukrainy, Białorusi i Rosji. Łącznie 40 

uczestników, którzy spędzili w Polsce 27 dni. 

Study Tours to Poland – Profesjonaliści 

Podczas tygodniowych wizyt w kwietniu oraz w maju, urzędnicy z Obwodu 

Dniepropietrowskiego, a także samorządowcy oraz pracownicy naukowi z Obwodu 

Połtawskiego gościli w województwie śląskim. 

Głównym celem wizyt było zapoznanie się 

z polskim systemem oświaty na 

przykładzie funkcjonowania wszystkich 

typów szkół, placówek edukacyjnych, 

organizacji pozarządowych działających 

w tym obszarze oraz instytucji 

zajmujących się tematem systemu 

edukacji w Województwie Śląskim. 

W związku z tym goście odbyli cykl spotkań i zapoznali się z działalnością różnych 

instytucji i organizacji. Ważnym elementem były także warsztaty integracyjne na 

początku wizyty studyjnej oraz ewaluacyjne – na jej zakończenie. 
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Study Tours to Poland – Studenci 

Wizyta zagranicznych studentów  

w Polsce miała na celu zapoznanie ich 

z różnymi formami aktywności, 

lokalnymi inicjatywami społecznymi 

oraz zagadnieniami dotyczącymi 

dziennikarstwa i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. W tracie 

pobytu w Polsce szczególny nacisk 

położony był na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca  

w  społeczeństwie, dzięki czemu chciano zainspirować uczestników do aktywnego 

życia i poczucia świadomości obywatelskiej. Aby zrealizować zakładane cele, 

Fundacja zorganizowała kilkanaście różnych spotkań na Śląsku  

(m.in. w Świętochłowicach, Gliwicach, Katowicach, Bytomiu, Cieszynie) oraz  

w Małopolsce (w Krakowie i Oświęcimiu). Ponadto, uczestnicy STP brali udział  

w warsztatach dziennikarskich i liderskich, prowadzonych przez trenerów Fundacji 

Rozwoju Świętochłowic.  

Uczestnicy wszystkich wizyt podsumowali w bardzo ciepłych słowach swój pobyt  

w Polsce. Podkreślano profesjonalizm w działaniu i bardzo dobrze przygotowany 

program wizyty oraz ogromne zaangażowanie wolontariuszy i współpracowników 

Fundacji, którzy towarzyszyli im każdego dnia. 
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Projekt „LEO - Lokalnie, Efektywnie, Obywatelsko  - wspólnie 

realizujemy inicjatywy społeczne” 
 

 

 

 

 

Projekt „LEO – Lokalnie, Efektywnie, Obywatelsko – wspólnie realizujemy 

inicjatywy społeczne” organizowany był przez Fundację Rozwoju Świętochłowic 

dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014 – 2020. Program zaplanowany został na trzy edycje, pierwsza zakończyła 

się pod koniec 2016 roku. 

 

Celem projektu było zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie 

angażowania społeczeństwa  w realizowane działania oraz zaktywizowanie osób 

dysponujących możliwościami czasowymi, do zaangażowania na rzecz dobra 

wspólnego.  

Odbiorcy projektu to członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, członkowie 

grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane założeniem NGO. 

W przeciągu 8 miesięcy zrealizowano 10 szkoleń 

kompetencyjnych oraz pierwszą edycję Akademii 

Lidera, w których uczestniczyło łącznie 186 

uczestników, w tym przedstawiciele 32 organizacji 

pozarządowych.  

Szkolenia kompetencyjne prowadzone były metodami 

warsztatowymi kształtującymi umiejętności oddziaływania na otoczenie i efektywne 

wykorzystywanie dostępnych narzędzi w pracy NGO. Tematy szkoleń dotyczyły takich 

zagadnień jak planowanie projektów, rachunkowość, pozyskiwania środków na 

działalność, czy wykorzystanie komputera i nowoczesnych technologii w pracy.  
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Podczas działań podejmowanych w ramach 

Akademii Lidera, przy użyciu różnych metod  

i technik edukacyjnych, dążono do 

podniesienia kompetencji obywatelskich  

w zakresie pełnienia roli lokalnych liderów 

inicjujących wspólnie projekty. 

 

Dzięki zróżnicowanym metodom pracy i technikom edukacyjnym, zwiększyły się 

kompetencje obywatelskie uczestników, którzy chętniej i aktywniej włączają się  

w działalność lokalnych organizacji, podejmując się rozwiązywania problemów 

społecznych, które im najbardziej doskwierają. Dzięki udziałowi w szkoleniach 

kompetencyjnych podnoszone są standardy i jakość działania osób i organizacji, 

zwiększa się wiedza z zakresu prawa i obowiązków organizacji oraz poszerzają się 

umiejętności członków organizacji z zakresu pracy ze środowiskiem lokalnym. 

Przekłada się to również na rozwój wolontariatu, większe zaangażowanie społeczne 

osób dotychczas mało aktywnych oraz lepsze, bardziej efektywne wykorzystywanie 

zasobów lokalnych.  
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Projekt „Lokalni liderzy na rzecz rozwoju Dniepropietrowska”  
 

 

Projekt „Lokalni liderzy na rzecz rozwoju Dniepropietrowska” 

współfinansowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 

ramach Programu  RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji. Przedsięwzięcie podjęte zostało przez Fundację 

Rozwoju Świętochłowic oraz Radę Młodych Naukowców Obwodu 

Dniepropietrowskiego. 

Celem projektu było wzmocnienie samorządności obywatelskiej oraz aktywizacja 

młodzieży i osób powyżej 60 roku życia w Obwodzie Dniepropietrowskim. 

Projekt podzielony był na trzy etapy: pierwszy - wizyta studyjna (11–15. 09.2016)  drugi 

etap - trening liderski w Szczyrku (15–19.09.2016), trzeci etap – inicjatywy lokalne na 

Ukrainie (październik – grudzień 2016).   

W projekcie wzięło udział 16 osób z Ukrainy: 6 os. do 30 r.ż,. 10 powyżej 55 r.ż, 4 os. 

- przedstawiciele lokalnych władz i NGO. 

 

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy odbyli 

szereg spotkań, dzięki którym poznali różne 

wartościowe inicjatywy na rzecz osób 

starszych w województwie śląskim.  

Odwiedzili takie miejsca jak: Muzeum 

Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 

Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę 

Akademicką w Katowicach, Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Urząd Miejski  

i Uniwersytet III wieku w Bytomiu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. 

Śląskiego, Urząd Marszałkowski. Podczas intensywnego treningu uczestnicy zostali 

wyposażeni w wiedzę m.in. nt. realizowania projektów i zarządzania nimi, dostępnych 
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źródeł finansowania działań lokalnych oraz zasad zarządzania zasobami ludzkimi. 

Rozwijali również świadomość znaczenia współpracy międzypokoleniowej, 

kształtowali umiejętności tworzenia zespołów składających się z osób w różnym wieku. 

Istotne było także zburzenie stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się młodzież – 

seniorzy, seniorzy – młodzież.  

Podczas czterodniowego treningu stosowano różne metody pracy. Zajęcia trwały 

łącznie 36 godzin. W efekcie szkolenia zostały utworzone 2 zespoły inicjatywne, które 

dzięki przygotowaniu w Szczyrku zrealizowały trzy projekty lokalne na terenie Ukrainy, 

w których łącznie wzięło udział ponad 160 osób. Ich projekty odbiły się szerokim echem 

w wielu mediach, w tym społecznościowych. Ponadto, jeden z projektów został 

wybrany jednym z najlepszych projektów realizowanych we współpracy  

z administracją obwodową w Obw. Dniepropietrowskim 
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Projekt „Śląski plac wczoraj i dziś” 
 

 

 

 

 

Projekt „Śląski Plac – wczoraj i dziś” realizowany jest ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Seniorzy w Akcji” 

administrowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Celem projektu, jest 

rekonstrukcja obrazu śląskiego placu – miejsca spotkań i zabaw. Zadaniem grupy 

seniorów, głównie mężczyzn, jest odnalezienie zdjęcia ludzi znajdujących się na 

śląskich podwórkach czy ulicach miasta. Seniorzy podczas cyklu szkoleń uczą się 

w jaki sposób skanować i edytować zdjęcia, zdobywają nowe umiejętności obsługi 

nowych technologii. Uczą się jak ciekawie opowiadać historie zawarte w starych 

fotografiach. Poznają podstawy obsługi aparatów cyfrowych. Seniorzy wiosną 2017 

będą mieli możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy podczas wystaw 

zrekonstruowanych zdjęć. Wystawą będą towarzyszyć spotkania na śląskich 

podwórkach. Projekt realizowany jest od września 2016 do czerwca 2017 
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Rozwój  Teatru Seniorzy XXI wieku 
 

Teatr Seniorzy XXI wieku, powstał w ramach projektu „Seniorzy XXI wieku – aktywni, 

nowocześni, zaangażowani”, który zakończył się w grudniu 2010 roku. Członkowie 

teatru nieprzerwanie od 6 lat systematycznie spotykają się na próbach podnosząc 

swoje umiejętności aktorskie, szlifując powstałe już spektakle oraz tworząc nowe. 

W 2016 r. zrealizowano projektu pn. „Rozwój Teatru Seniorzy XXI wieku”, którego 

głównym celem była popularyzacja kultury poprzez rozwój i działalność na rzecz 

Świętochłowic ww. Teatru. Cel ten był realizowany poprzez: realizację profesjonalnych 

szkoleń i warsztatów teatralnych (prowadzonych przez zawodowego aktora, 

choreografa i trenera) przygotowujących członków Teatru Seniorzy XXI wieku do 

występów na scenie. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Gminy 

Świętochłowice.  

Teatr Seniorzy XXI wieku często gości ze swoimi spektaklami w różnych miastach 

województwa śląskiego. Ich spektakle widzowie nagradzają gromkimi brawami. 

Organizatorzy często zapraszają Teatr ponownie w te same miejsca z nowymi 

spektaklami, dzięki czemu członkowie mają możliwość nieustannego rozwoju i 

podejmowania kolejnych wyzwań. Występy Teatru to także doskonała okazja do 

promocji Świętochłowic w innych miastach i pokazania, w jak aktywny sposób seniorzy 

mogą spędzać swój czas.  
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 Inne działania 
 

W 2016 roku nasi wolontariusze i współpracownicy brali udział w wielu szkoleniach  

i spotkaniach istotnych dla organizacji pozarządowych. 

 
7 i 8 marca odbyło się spotkanie z koordynatorami Study Tours to Poland dla 

studentów. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy poznawali siebie oraz 

wymieniali się doświadczeniami. Fundację reprezentował Tomasz Dandy. 

 

W okresie od kwietnia do czerwca, Tomasz Dandy uczestniczył w dwumiesięcznym 

kursie „Szkoła Fundraisingu FAOO”. Szkolenie zorganizowane było w modelu 

PROMENGO oznaczającym połączenie szkoleń stacjonarnych (zjazdy w Warszawie), 

nauki online oraz praktycznego wdrożenia rozwiązań w organizacji.  

 

W dniach 8-13 maja, dzięki środkom pochodzącym z programu Erasmus Plus, nasz 

współpracownik Tomasz Dandy uczestniczył w międzynarodowych warsztatach 

"PRO-fit: cooperation between organizations working with youth and business sector" 

w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń 

pracy z młodzieżą oraz współpracy NGO z sektorem prywatnym. 

 

W maju, odbył się 13 zjazd „Ambasadorów Przemian w Regionie”. Spotkanie, 

umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizacji 

projektów, jak również  było okazją do poszerzenia wiedzy i rozwoju własnych 

kompetencji. W dwudniowych warsztatach wzięło udział blisko 60 przedstawicieli 

polskich organizacji pozarządowych, w tym Tomasz Dandy reprezentujący  FRŚ. 

 

W grudniu, w  MDK w Świętochłowicach odbyła się konferencja pt. „Vademecum – o 

czym senior powinien wiedzieć”.  W ramach wydarzenia seniorzy mogli m.in. 

wysłuchać pouczających wykładów. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Świętochłowic 

Damian Hamerla i Tomasz Dandy podjęli temat zagrożeń czyhających na osoby 

starsze w życiu realnym oraz wirtualnym, podpowiadali również w jaki sposób ich 

unikać. Konferencję zorganizowały: Urząd Miejski w Świętochłowicach, Miejska Rada 

Seniorów w  Świętochłowicach, Głos Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Świętochłowicach oraz Fundacja Rozwoju Świętochłowic. 
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4. Podziękowania 

Realizacja projektów Fundacji Rozwoju Świętochłowic jest możliwa jedynie dzięki 
stałej współpracy z wieloma różnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, 
instytucjami oraz osobami indywidualnymi, w tym wolontariuszami. Za współpracę  
w roku 2016 w szczególny sposób chcielibyśmy podziękować niżej wymienionym 
instytucjom i współpracownikom:  

● Fundacja im. Stefana Batorego 
● Fundacja Edukacja dla Demokracji  
● Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
● Młodzieżowy Dom Kultury (Świętochłowice)   
● Urząd Miejski w Świętochłowicach 
● Urząd Miejski w Gliwicach  
● Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (Gliwice) 
● Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”(Świętochłowice)  
● świętochłowickie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne  
● Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego (Katowice) 
● Sejmik Województwa Śląskiego (Katowice) 
● Śląska Telewizja Miejska (Świętochłowice) 
● Centrum Integracji Społecznej (Świętochłowice) 
● Uniwersytet Trzeciego Wieku (Świętochłowice) 
● Fundacja Rodzin Polskich im. Błogosławionego Jana Pawła II (Świętochłowice) 
● Śląski Urząd Wojewódzki (Katowice) 
● Centrum Kształcenia Ustawicznego (Bytom) 
● Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Bytom) 
● Centrum Kultury Śląskiej (Świętochłowice) 
● Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 

 

● Małgorzata Baron 
● Urszula Bauer 
● Bożena Borowiec 
● Anna Bączek-Lieber 
● Halina Bieda 
● Anna Bielowska 
● Jerzy Brum 
● Tomasz Dandy 
● Irina Degtiarova 
● Viktoriia Dremliuha 
● Julia Dziurska 
● Eugeniusz Fick 
● Oskar Gawron  
● Krystyna Fischer 
● Grzegorz Jelonek 
● Anna Kajzer 
● Damian Kajzer 
● Barbara Kapias 
● Ryszard Kłak 
● Anna Kolasińska 
● Marcin Lieber 
● Patrycja Majchrewicz 
 
  

● Elżbieta Morgoń-Ochman 
● Natalia Mucha 
● ks. Mirosław Niechwiej  
● Joanna Pauly  
● dr Iwona Pawlus 
● Joanna Peretiatkiewicz 
● Czesław Piechociński  
● Romualda Procek 
● Wojciech Przetacznik 
● Michalina Przybył 
● Agata Puchała 
● Anna Razik 
● Danuta Rosa 
● Marta Rupka 
● Teresa Serafin 
● Aleksandra Skowronek  
● Halina Spyra 
● Łukasz Stępień 
● Judyta Szcząchor 
● Agnieszka Wojtol-Karcher  
● Katarzyna Wochnik 
● Anna Zakrzewska-Zamora 


