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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina GILOWICE

Powiat ŻYWIECKI

Ulica UL. FRANCISZKAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość RYCHWAŁD Kod pocztowy 34-322 Poczta GILOWICE Nr telefonu 511380403

Nr faksu E-mail fundacja.rsc@franciszkanie.pl Strona www www.fundacjarsc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-01-18

2019-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36637415100000 6. Numer KRS 0000659244

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bogdan Kocańda Prezes Zarządu TAK

Paweł Kijko Członek Zarządu TAK

Marek Wójcik Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Kozioł Rada Fundacji TAK

Paweł Dybka Rada Fundacji TAK

Michałek Janusz Rada Fundacji TAK

FUNDACJA RODZINA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Fundacja Rodzina w Służbie człowieka  w kolejnym trzecim roku swojej działalności zrealizowała następujące 
projekty w ramach działalności statutowej:

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. Poradnia rodzinna: Kontynuacja działania, poradnia oferuje darmowa pomoc   dla par małżeńskich i osób 
indywidualnych  w postaci porad:  duszpasterzy, psychologów, naprotechnologa, mediatora, radców prawnych.
Stały wzrost ilości korzystających z porad w stosunku do lat ubiegłych, zwiększono liczbę godzin dyżurowania w 
poradni zwłaszcza psychologów i duszpasterzy.
Liczba korzystających z  porad duszpasterzy 450
Liczba par korzystających z mediacji 11
Liczba osób korzystających z porad psychologa 70

2. Zakończono zbiórkę dla rodziny Państwa Pawłowskich z trójką niepełnosprawnych dzieci –na zakup sprzętu 
ortopedycznego  i pokrycie kosztów rehabilitacji.  Kwotę w wysokości 10 252 zł przekazano przed Świętami 
Wielkanocnymi.

3. Rajd Mężczyzn  z cyklu „Jabłko w ręku Adama“15.06.2019 – uczestniczyło 50 osób miejsce: Morawsko-Śląskie 
Beskidy (Czechy), temat: "Aby wiedzieć, co jest słuszne“.

4. Rajd Kobiet z cyklu „Ewa, jaką mogę być“ – 18.05.2019, uczestniczyło  45 osób, trasa: Przełęcz Jaworzyce – 
Lubomir – Łysina – Kudłacze – Śliwnik- Uklejna – Myślenice Zarabie, temat : „Ewa między miłością a zdradą“. 

4.Kurs Małżeński – edycja wiosenna   po 8 spotkań, 8 par. Kurs dla małżeństw ( inaczej: Alpha dla małżeństw, 
Randka małżeńska) mający na celu poprawę komunikacji i umocnienie więzi w małżeństwach. Termin 22.02.2019-
12.04.2019, uczestniczyło 10 par. 
5. Rekolekcje z cyklu „ Aby byli jedno“  dwie edycje –„Jednym ciałem“ termin 08-10/02.2019, „Nieznośne BO TY“  
termin 04-06/10 uczestniczyło  łącznie 40 par.
6.Rekolekcje medytacyjne. W związku z planowaną budową franciszkańskiego centrum medytacyjnego Fundacja 
RSC już teraz organizuje  weekendowe rekolekcje medytacyjne dla osób zapracowanych, zestresowanych i 
poszukujących wewnętrznego spokoju.Edycja wiosenna 12-14/04.2019 r , uczestniczyło 30 osób.

5.Zajęcia dla dzieci szkolnych „Kto miód łyka jak koń bryka“. Projekt  zrealizowany przy współfinansowaniu ze 
środków gminy Gilowice jako zadanie publiczne, mające na celu zapobieganie patologiom społecznym i promowanie 
zdrowego, trzeźwego trybu życia. Obejmuje  cykl 10 spotkań stacjonarnych w FDFE - zabawy i gry na świeżym 
powietrzu, wspólne gotowanie, edukacja na temat zdrowego stylu życia i przyrody ( w tym projekcie  motyw 
przewodni to miód i pszczelarstwo). W ramach projektu odbyła się wycieczka do centrum pszczelarstwa APILANDIA 
w Sułkowicach–zwiedzanie i warsztaty. Projekt trwał do 30.11.2019, uczestniczyło 30 dzieci.

8.„Rekolekcje i Kursy dla Opornych“ :
Zrealizowano trzy edycje Warsztatów Prawidłowej Komunikacji Interpersonalnej , prowadzonych przez p. Marka 
Wójcika, będącego członkiem Zarządu Fundacji.
Terminy realizacji: 30.01-13.03/2019 oraz 20.03-29.05/2019,
01.10- 17.11, skorzystało łącznie 30 osób.
Warsztaty obejmowały cykl 10 cotygodniowych spotkań.

9.Warsztaty EFFATA wspólnie z Krucjatą wyzwolenia człowieka- dwa weekendy. 
Tematy : „Praca nad  emocjami“ i „Nawrócenie przez myślenie“. Uczestniczyło 40 osób
Projekt ma na celu naukę pracy nad sobą w celu zapobiegania uzależnieniom.

10. Ewangelizacja w Beskidach-  współorganizator VII edycji projektu ewangelizacyjnego, również o charakterze 
integracyjnym rodzin, grup przyjaciół, osób samotnych.
Cykl sobotnich wakacyjnych  wyjść (od 06.07.do 24.08/2019r) na kolejne szczyty w Beskidach, tegoroczne hasło 
„Droga łaski“. Uczestniczyło ponad 5000 osób.

11. Konferencja Wspólnoty Trudnych małżeństw SYCHAR –współorganizator.
Temat „Love story czy poligon- o małżeństwie dzisiaj“.15.07.2019r.
Prelegenci:
Anna Małecka-Puchałka
Jan Janus OFMConv
13. Beskidzka Droga Wojowników –II edycja  wakacyjny rajd survivalowy dla ojców i nastoletnich synów mające na 
celu poprawę wzajemnej komunikacji i budowanie relacji. uczestniczyły 4 pary.

14 .Trwają zbiórki na stronie internetowej /Dotpay/
-budowa domków/pustelni  w ramach projektu Franciszkańskie Centrum Medytacyjne

-projekt budowlany Centrum Współpracy z Rodziną
15. Poradnia przedmałżeńska- uruchomiono  kursy dla narzeczonych, których ukończenie jest obowiązkowe przed 
zawarciem małżeństwa sakramentalnego, zgodnie z wymogami Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

16. Fundacja uzyskała w 2019r  status OPP.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

n/d

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Poradnia rodzinna oferująca darmowe porady 
psychologa, duszpasterzy, mediatora,radców prawnych, 
naprotechnologa; Kursy (kurs małżeński, kursy 
przedmałżeńskie) warsztaty( Effatha o  pracy nad 
emocjami  i myślami, dla małżeństw "Aby byli jedno" , 
medytacyjne)  i wydarzenia ( Rajdy mężczyzn  i kobiet, 
Ewangelizacja w Beskidach, Beskidzka droga 
Wojowników-survivalowy, konferencje)o charakterze 
edukacyjnym, terapeutycznym i integracyjnym -  
uwaga:w 2019 Fundacja dopiero uzyskała status OPP i  
nie korzystała jeszcze ze środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych.

0,00 zł

2 działalność charytatywnej Pomoc materialna dla rodziny Państwa Pawłowskich z 
niepełnosprawnymi dziećmi -3 dziewczynki z genetyczną 
chorobą , wymagające zabiegów rehabilitacyjnych i 
zakupu profesjonalnego sprzętu 
ortopedycznego.Rodzina pochodzi   z najbliższej  okolicy  
względem siedziby Fundacji, akcja skierowana głownie 
do społeczności lokalnej przez internet, bezpośrednio i 
poprzez media społecznościowe. Środki były zbierane 
poprzez wpłaty na platformie DOTPAY.
Brak kosztów poniesionych  z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych, jak wyżej.

0,00 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5900

2
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 87 218,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 51 371,61 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż książek w biurze Fundacji.
Książki nabywane są w wydawnictwach  i ich tematyka związana jest z prowadzonymi tutaj 
kursami i warsztatami.
Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy i pomocniczy, jej główny cel to pokrycie stałych 
kosztów administracyjnych , które są ponoszone niezależnie od sytuacji jednostki, aby zapewnić 
płynność finansową i możliwość prowadzenia działalności statutowej pożytku publicznego. 
Jednostka rejestruje sprzedaż poprzez kasę fiskalną.

2 77.12.Z

Wynajem przyczepy spożywczej będącej własnością fundacji  dla Piekarni Łukaszek z Żywca na 
potrzeby sprzedaży pieczywa przy Sanktuarium w Rychwałdzie. Środek trwały przekazany w 2017r  
Fundacji przez Fundatora  w drodze darowizny, jest w pełni zamortyzowany. Działalność 
gospodarcza ma charakter dodatkowy i pomocniczy, jej główny cel to pokrycie stałych kosztów 
administracyjnych , które są ponoszone niezależnie od sytuacji jednostki, aby zapewnić płynność 
finansową i możliwość prowadzenia działalności statutowej pożytku publicznego.

3 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Zajęcia wakacyjne dla dzieci w ramach zadania 
publicznego Gminy Gilowice z  zakresu przeciwdziałania 
patologiom społecznym.
Tytuł zadania : "Kto miód łyka, jak koń bryka", 
dofinansowane w 50% z dotacji. Uczestniczyło 30 dzieci 
z najbliższych okolic siedziby Fundacji. Zajęcia  odbywały 
się stacjonarnie w wakacyjne weekendy, tematyka była 
związana z pszczelarstwem i miodem. Jedno spotkanie 
miało charakter wyjazdowy -  do APILANDII, na 
warsztaty edukacyjne dotyczące pasiek i  produkcji 
miodu.
Brak kosztów pochodzących  z 1% PDOF, jak wyżej.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 35 846,72 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 47 371,61 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

65 956,90 zł

0,00 zł

4 906,82 zł

45 830,77 zł

3 784,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 120 478,49 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -33 260,16 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

16 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 34 360,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 34 360,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

2 863,34 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 910,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

reprezentacja dwuosobowa
Bogdan Kocańda
Paweł Kijko

Marek Wójcik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-06-12

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: NIW-CRSO 7


