
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK 2018 

 

§ 1.Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji.) 

 
1. Dane rejestracyjne fundacji. 

 
Nazwa fundacji Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka 

siedziba i adres fundacji Rychwałd, ul Franciszkańska 1; 34 3-322 Gilowice 

aktualny adres do 
korespondencji 

Rychwałd, ul Franciszkańska 1; 34 3-322 Gilowice 

adres poczty elektronicznej  fundacja.rsc@franciszkanie.pl 

Regon 366374151 

data wpisu w KRS 19.01.2017 

numer KRS 0000659244 

 
Dane członków  
zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 
(według aktualnego wpisu w KRS) 
Bogdan Kocańda – Prezes Zarządu 
Paweł Kijko- Członek Zarządu 
Marek Wójcik- Członek Zarządu 
 

 
Określenie celów statutowych fundacji(ze statutu). 

Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu: 

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

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

c. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa; 

d. działalności charytatywnej; 

e. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe; 

f. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638 z późn. zm.); 

g. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

h. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 



 

i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

l. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

n. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

o. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

p. turystyki i krajoznawstwa; 

q. promocji i organizacji wolontariatu; 

r. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

s. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

t. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji prze 

te podmioty działań w sferze pożytku publicznego 

 
 

 
2.Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych 
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

Fundacja Rodzina w Służbie człowieka  w drugim roku swojej działalności zrealizowała 
następujące projekty w ramch działalności statutowej: 

1.Akcja Kobieta Niezawodna II edycja „Daj ciepło“.Od kwietnia do września 2017 w 
ramach akcji dokonano zbiórki ręcznie wykonanych  na drutach lub szydełku ciepłych   
czapek i skarpetek dla potrzebujących. Zdjęcia dostępne na koncie Facebook- 
FUNDACJA RSC 

2. Poradnia rodzinna. Powołano koordynatora i utworzono gabinet  na potrzeby poradni 
na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia Klasztoru w Rychwałdzie. 

- z porad duszpasterzy skorzystało 180 beneficjentów 

-z porad psychologów - 40 osób 

- z porad naprotechnologa - 2 pary 

- z porad mediatora - 3 pary 

-z porad radców prawnych-8 osób 

3. Rajd Mężczyzn  z cyklu „Jabłko w ręku Adama“ - 58 osób miejsce: Słowacja,Mała 
Fatra temat: „Męzczyzna, który szanuje swoją pracę“ 

4. Rajd Kobiet z cyklu „Ewa, jaką mogę być“ - 70 osób, Luboń Wielki ,temat :  

„W poszukiwaniu kobiecej tożsamości“ 

5. Kurs Małżeński - 2edycje  po 8 spotkań - w sumie 16 par. Kurs dla małżeństw ( 
inaczej: Alpha dla małżeństw, Randka małzeńska) mający na celu poprawę 



 

komunikacji i umocnienie więzi w małżeństwach. Terminy : wiosenna -kwiecień –maj 
i jesienna wrzesień-październik. 

6. Zajęcia dla dzieci „Z dziada pradziada prawda jest taka, że zdrowie i ruch to wartość 
jednaka“ II edycja .Udział wzięło 30 uczestników w wieku szkolnym.Projekt  był 
realizowany przy wspólfinansowaniu ze środków gminy Gilowice.Obejmował cykl 10 
spotkań stacjonardych w FDFE- zabawy i gry na świeżym powietrzu, wspólne 
gotowanie, edukacja na temat zdrowego stylu życia i poznawania lokalnej kultury i 
tradycji.W ramach projektu odbyły się również dwa jednodniowe wyjazdy 
turystyczno-edukacyjne połaczone z warsztatami regionalnymi do Zakopanego oraz 
Goczałkowic i Brennej. Zorganizowano ognisko  podsumowujące projekt z grami 
zespołowymi i hokejem na trawie.Realizacja w terminie czerwiec-październik. 

7. Warsztaty  rekolekcyjne weekendowe dla małżeństw „ Aby byli jedno“- w terminie 
14-16 wrzesień udział wzięło 15 par. Hasło przewodnie „Związani, ale nie splątani“ 

8 .  Projekt Mężczyzna, kóremu nie wszystko jedno- kontynuacja - prelekcje jako 
spotkania otwarte. 

Prelegenci: 

- p. Franciszek Kucharczak „Dlaczego ufam Tobie“ styczeń 2018r 

- p.Tomasz Budzyński“Opowiadam dzisiaj o miłości“ maj 2018r 

 

10. „Rekolekcje i Kursy dla Opornych“ : 

-p. Wojciech Nowicki „Uzdrowienie finansów“ 14-15 lipiec, 23 osoby 

- O. Bogdan Kocańda OFMConv “ Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego dla 
Przedsiębiorców „29-30 wrzesień 2018, udział wzięły 53 osoby. 

11. Warsztaty EFFATA wspólnie z Krucjatą wyzwolenia człowieka 8-9 wrzesień 2018, 
uczestniczyło 47 osób.Warsztaty dotyczyły pracy nad emocjami i komunikacji. 

12. Rozpoczęto zbiórki na stronie internetowej /Dotpay/ 

-pomoc rodzinie państwa Pawłowskich –niepełnosprawne dzieci 

-pomoc dla potrzebujących uczestników rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym-zwrot 
kosztów  

-budowa domków/pustelni  w ramach projektu Franciszkańskie Centrum 
Medytacyjne 

-projekt budowlany Centrum Współpracy z Rodziną 

 

 

 

 
 
 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 
 

1. Spłata całości  pożyczek pieniężnych  udzielonych w 2017 przez Parafię św. 
Mikołaja w Rychwałdzie w związku z realizacją projektu „Zaplecze 
gastronomiczne dla pielgrzymów i osób potrzebujących wsparcia” na łączną 
sumę 140.000 zł. 

2. Umowa dotacji z Gminą Gilowice-  realizacja projektu „Z dziada pradziada   
wiedza jest taka, że ruch i zdrowie to wartość jednaka” na 4000 zł. 

3. Darowizny  instytucji- Fundacja Tauron 50.000 zł  i Fundacja PGNIG-50.000 zł, 
Fundacji Królowej Różańca św.-4000zł 



 

4. Pozostałe darowizny osób fizycznych 

5. Aukcja książek na rzecz Fundacji RSC zorganizowana przez Klasztor św. Mikołaja 
w Rychwałdzie. 

 
 

 

 
3.Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność 
gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA/NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny 
faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej). 

  Zapisy w KRS: 
5520Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
5629Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
8230Z -działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
4724Z -sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach 
5811Z- wydawanie książek 
5819Z-pozostała działalność wydawnicza  
9491Z-działalność organizacji religijnych 
1039Z-pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
4773Z-sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
4719Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach-
obecnie realizowana(sprzedaż książek) 
Dodatkowo : 
 7739Z- wynajem przyczepy( spożywczej)-obecnie realizowana 
 
 

 
4.Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji 
w formie np.kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy 
sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 
 
Kserokopie uchwał  podjętych w 2018r w liczbie-załączone są do sprawozdania. 

 
5.Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
(np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa 
 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności 
gospodarczej). 

Darowizny pieniężne  od osób fizycznych-85 036,40 zł 
Darowizny od osób prawnych -112 947,10 zł 
Dotacje Gmina Gilowice - 4000 zł  
Przychody z działalności gospodarczej-38752,37 zł 
Pozostałe przychody operacyjne-700 zł 
 
 
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów 
tych świadczeń 
(należy podać osobno przychody i koszty). 
W roku 2017 nie wystąpiły przychody i koszty z działalności statutowej odpłatnej. 
 

 



 

Przychody 
ogółem: 

241 435.87 zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 
wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej 
(tj. przychody minus koszty) 

33141,89 zł 

 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

16% 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 169 369,83 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe 
itp.) 

41 918,71zł 

c) działalność gospodarczą 5610,48 zł 
d) pozostałe koszty 184,69 zł  

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z 
podziałem  
według zajmowanych stanowisk oraz 

1 osoba-Główna 
Księgowa 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

n/d 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez 
fundację: 
w tym: 

38 946,78zł 

wynagrodzenia 32 408,94zł 
nagrody n/d 
premie n/d 
inne świadczenia( ubezpieczenia społeczne) 6537,84 zł  
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

n/d 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem 
na: 
wynagrodzenia n/d 
nagrody n/d 

premie n/d 

inne świadczenia n/d 

 
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na: 
wynagrodzenia n/d 

nagrody n/d 

premie n/d 

inne świadczenia n/d 

 



 

     7 d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 
Nie było zawartych umów zlecenia.  

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem 

według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 
Nie udzielono pożyczek w 2018 r  
 

 
8.Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 
Bank Polska Kasa Opieki  SA , saldo na koniec 2018r 26 536,51 zł 
 
 

9.Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

n/d 
 

 
10.Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

n/d 
 

 
11.Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

n/d 
 

 
12.Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać 
dwie wartości). 

Aktywa-344 444,64 zł 
Zobowiązania-10 593,75 zł 
 

 
13.Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach 
publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz 
o wyniku finansowym). 

 
1. Zadanie publiczne –z budżetu gminy Gilowice–„Z dziada pradziada prawda 

jest taka,że ruch i zdrowie to wartość jednaka-II edycja” o wartości 8000 zł 
pokryte zostało w 50% tj. 4000 zł dotacją z Gminy. Wkład własny stanowiła 
praca wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji zadania. Wynik finansowy 
operacji 0 zł. 

 
 
 

14.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Zobowiązania podatkowe były regulowane, a deklaracje sporządzane i wysyłane 
terminowo. 
Na koniec roku  zgodnie z obowiązującymi terminami dla ZUS  podatków VAT, CIT i 
PIT 4R  saldo zobowiązań publiczno-prawnych wyniosło na koniec 2018r : 
1798,95 zł. 
 

 



 

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie 
sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach(należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 
 
W roku 2018 miała miejsce kontrola KPRM dotycząca realizacji zadania publicznego z 
roku 2017 „Zaplecze gastronomiczne dla pielgrzymów i osób potrzebujących 
wsparcia“ 

 Projekt zrealizowany jako zadanie publiczne finansowane w 49% z dotacji KPRM -
zrealizowane w pełni do 30.12.2017r.   Wynik pozytywny. 

 
 

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co 
najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

 
Telefon: 511-380-403 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2018 rok : 

Kopie Uchwał  Zarządu Fundacji Rodzina w służbie Człowieka podjętych w 2018 roku. 


