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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina RYBNIK

Powiat RYBNIK

Ulica UL. RUDZKA Nr domu 13C Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 48-503-022-758

Nr faksu E-mail kontakt@superfundacja.org.pl Strona www www.superfundacja.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-04-15

2019-06-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24326100500000 6. Numer KRS 0000458379

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

Agnieszka Siedlaczek prezes zarządu TAK

Kamil Jakubiak wiceprezes zarzadu TAK

Agnieszka Bieniak 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

Magdalena Krelińska członek rady TAK

Jarosław Tarnowski przewodniczący rady TAK

Dorota Honisz członek rady TAK

FUNDACJA "SUPERFUNDACJA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu wspierania:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; szczególnie zaś 
wspieranie rodzicielstwa
zastępczego, wspieranie działalności placówek opiekuńczo-
wychowawczych, wspieranie
wychowanków pieczy zastępczej, wspierania pełnoletnich wychowanków 
pieczy zastępczej;
3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
4. działalności charytatywnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w szczególnie zaś 
wspierania działań mających na
celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych;
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między
społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;
19. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
23. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele, przede wszystkim, poprzez:
1. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
2. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
3. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między
społeczeństwami;
4. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, bezdomnych,
uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych 
psychicznie, długotrwale
bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;
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5. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form 
współpracy;
6. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, 
organizacjami pozarządowymi i
podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
7. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe organizacji 
pozarządowych;
8. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe jednostek pieczy 
zastępczej;
9. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej;
10. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe rodzin zastępczych;
11. promowania rodzinnych form pieczy zastępczej;
12. działania na rzecz aktywizacji młodzieży;
13. upowszechnianie idei ekonomii społecznej;
14. wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
15. promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
16. poradnictwo specjalistyczne dla grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;
17. działania na rzecz edukacji prawnej;
18. działalność wydawniczą;
19. wspieranie rozwoju lokalnego;
20. działalność badawczo - rozwojową;
21. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
22. działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
23. promocję i organizację wolontariatu;
24. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;
25. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a 
samorządem lokalnym i
regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
26. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, 
organizacjami związkowymi i
społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań 
statutowych;
27. udzielanie pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i 
utrzymania zatrudnienia,
pomocy w wyborze zawodu i uzupełnianiu kwalifikacji poprzez szkolenia;
28. udzielanie informacji o rynku pracy mających wpływ na kształtowanie 
preferencji zawodowych
młodzieży, osób zagrożonych utratą pracy, bądź bezrobotnych;
29. organizacja szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, 
dokształcania oraz umożliwianie
samokształcenia i samodoskonalenia;
30. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji 
administracji rządowej,
samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji 
wymiaru sprawiedliwości w
zakresie działalności statutowej;
31. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; poprzez udział 
przedstawicieli Fundacji w
imprezach i wydarzeniach poza granicami kraju;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Projekt „Klub Senior+Północ” - prowadzenie Klubu zostało zlecone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 oraz budżetu 
miasta Rybnika. Klub "Senior+Północ" pracował przez cały rok 5 dni w tygodniu w swojej ofercie miał zajęcia rekreacyjne, 
prozdrowotne (zajęcia ruchowe, kinezyterapia, inne), edukacyjne, kulturalne oraz działania partycypacyjne w zależności od 
zdiagnozowanych lub zgłoszonych potrzeb w środowisku rybnickich seniorów  Z najważniejszych rezultatów projektu:
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1) W ciągu roku pracowaliśmy 243 dni, przez łącznie 1114 godzin. Wpłynęło 241 deklaracji dołączenia do Klubu, a 210 osób 
aktywnie uczestniczyło w jego zajęciach.
2) W ciągu roku odbyło się łącznie 235 godzin grupowych zajęć gimnastycznych, spacerów nordic-walking i porad 
indywidualnych z fizjoterapeutką. 3) W ciągu roku odbyły się 27 spotkań ze specjalistami z rożnych dziedzin (zdrowie, zajęcia 
edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne i kompetencje).
2. Projekt "MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów", realizowany od 04.2019 r. 
zakładał aktywizację co najmniej 100 seniorów(osób60+) z Rybnika i okolic. W 2019 r. realizowano działania w trzech modułach: 
1) SIECIOWANIE - tworzenie płaszczyzny współpracy różnych organizacji i instytucji działających z i na rzecz seniorów oraz 
stworzenie narzędzia upowszechniającego informacje nt. miejsc wsparcia dla seniorów – w wyniku cyklu spotkań animatora z 
przedstawicielami organizacji i instytucji senioralnych powstała mapa z danymi teleadresowymi i opisem działalności 12 miejsc 
wspierających seniorów na terenie Rybnika (www.superfundacja.org.pl/mapa-aktywnosci). W ramach sieciowania 
zorganizowano także 4 wyjazdy do klubów seniora w Olsztynie, Żywcu, Czernicy i Rybniku-Popielowie. Wyjazdy miały na celu 
zapoznanie się z różnymi formami organizacji klubów, inspirację oraz promocję działalności społecznej. W ramach działań 
sieciujących i z zaangażowaniem wolontariuszy prowadzona jest kronika Klubu Seniora. Do realizacji działania zaangażowaliśmy 
w 2019 r. 3 wolontariuszy. Przy wsparciu animatora 2 wolontariuszy regularnie ja uzupełnia (tworzą teksty, na spotkaniach 
omawiają wydarzenia, które powinny znaleźć się w kronice, komponuje teksty i grafikę). Jedna z seniorek wyszła z inicjatywą 
tworzenia osobnego pamiętnika, do którego wpisywaliby się seniorzy i goście klubu. Łącznie kronikarze przepracowali 85 godzin 
w formie wolontariatu. W 2020 r. planuje się zdygitalizowanie treści oraz stworzenie dokumentacji wideo. 
2) EDUKACJA KULTURALNA - angażowanie seniorów w działania kulturalne, poszerzenie horyzontów i zwiększenie dostępu do 
kultury wysokiej, a także inspirowanie do samodzielnego organizowania inicjatyw kulturalnych dla środowiska senioralnego. W 
okresie od maja do grudnia 2019 odbyło się 36 spotkań Kulturalnego Klubu, podczas których seniorzy poznawali dzieła z 
dziedziny sztuk plastycznych, muzycznych i literatury. W ramach Klubu Książki zakupiono 10 czytników e-book do dyspozycji 
seniorów. W 2019 r. przeprowadzono także 36 spotkań grupy malarskiej, podczas których wykonano prace zaprezentowane na 3
 wystawach. 2 wystawy były
prezentowane w Punkcie Informacji Miejskiej "Halo!Rybnik". Jedna, zorganizowana w lipcu 2019 r.
przedstawiała prace o tematyce roślinnej, druga, towarzysząca podsumowaniu konkursu pamiętnikarskiego była wystawą 
autoportretów seniorek. Jedna z wystaw była połączona z Dniami
Ukraińskimi, organizowanymi w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku. W ramach modułu zorganizowano także 4 wyjazdy 
na spektakle i wydarzenia kulturalne oraz jeden do Muzeum Śląskiego. Były to wyjazdy do Teatru w Krakowie na spektakl 
"Turnus mija, a ja niczyja", Teatru Rozrywki w Chorzowie i występ Piotra Bałtroczyka, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, spektakl 
"Makbet", Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Opery Wrocławskiej, spektakl "Madame Butterfly", połączone ze zwiedzaniem. 
Oferta była konsultowana z seniorami, a program celowo był różnorodny (komedia, tragedia, stand up, opera, wystawa sztuk 
plastycznych).  W ramach działań kulturalnych wraz z 4 wolontariuszami w 2019 roku zorganizowano 27 Kulturalnych 
Potańcówek. Wolontariuszki,
przy wsparciu animatora zajmowały się promocją, przygotowaniem sali, obsługą uczestników odczas wydarzeń. Potańcówki były 
organizowane w niedziele i w środy. Największa frekwencja podczas wydarzenia to 125 osób.  
3) AKTYWNOŚĆ SENIORÓW - aktywizacja seniorów przez włączenie ich w inicjatywy na rzecz środowiska senioralnego oraz 
promowanie działalności społecznej i wolontariatu. W ramach modułu zorganizowano konkurs na pamiętniki okresu 
transformacji, czyli lat 1989-2019. Konkurs skierowano do seniorów, jako grupy społecznej, która w szczególny sposób może 
opowiedzieć o wydarzeniach tego czasu przemian, opisać je ze swojej perspektywy, często pomijanej. Informację wysłano do 
lokalnej gazety, która jest główną platformą informacyjną dla seniorów w Rybniku, umieszczono plakat w mediach 
społecznościowych oraz w miejscach użyteczności publicznej tj. punkt informacji turystycznej, Rybnicka Rada Seniorów, UTW, 
klubach seniora. Osoba odpowiadająca za merytoryczną realizację działania (dr Ireneusz Tomeczek, socjolog) przygotował 
metodologię badania, od lipca-września przeprowadził cykl 30 spotkań informacyjnych/konsultacyjnych. Nadesłano 27 prac 
pamiętnikarskich, głównie z województwa śląskiego i małopolskiego. 3 osobowe jury wyłoniło 4 laureatów i 6 wyróżnień. Na 
spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 10 grudnia 2019 r. w Punkcie Informacji Miejskiej Halo! Rybnik
zaprezentowano wyniki konkursu, wykład dr Ireneusza Tomeczka – przewodniczącego jutru oraz Beaty Master - członkini  jury. 
Nagrodami w konkursie były czytniki e-book. Publikacja, stanowiąca podsumowanie badania jest dostępna na stronie fundacji.  
Istotnym celem działań projektowych było zwiększenie zaangażowania seniorów w działalność społeczną, m.in. w wolontariat. 
W 2019 r. podpisano 7 porozumień wolontariackich, a wolontariusze przepracowali łącznie 476,5 godzin na rzecz swojego 
środowiska. 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Budżet projektu 
na działania w 2019 r. wynosił 149 300,00 zł. 
3. Aquaterapia – 3 terapeutów fundacji prowadziło indywidualne zajęcia rehabilitacji w wodzie dla 51 niepełnosprawnych 
podopiecznych fundacji. Raz w tygodniu odbywały się grupowe zajęcia na basenach z wykorzystaniem koncepcji Halliwick. 
5 podopiecznych wzięło udział w  III Narodowej Pływackiej Gali Halliwick, w Krakowie 
4.„Z nami sprawni” – projekt dofinansowany ze środków budżetu miasta Rybnik 
- przeprowadzono 120 h indywidualnych zajęć aquaterapii dla 11 niepełnosprawnych osób z Rybnika; 
- przeszkolono 2 terapeutów fundacji (kurs podstawowy koncepcji Halliwick) 
- stworzono 5 filmów na Youtube wraz z opisem na stronie www (będących instruktażem do ćwiczeń rehabilitacyjnych osób z 
niepełnosprawnościami) 
: Podopieczni dzięki zajęciom na basenie widocznie zwiększyli ruchomość w stawach i zmniejszyli napięcia mięśni, co poprawiało 
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

-

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

300

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ich ogólne samopoczucie, zmniejszało dolegliwości bólowe i uczucie zmęczenia. Nabyli nowe umiejętności jak np. bieganie, 
skakanie, pływanie, usprawniło się ich ogólne funkcjonowanie, poprawiła się jakość chodu i postawa ciała. Wzmocniły się ich 
mięśnie szkieletowe i zwiększyła siła. Dzięki filmom i opisom ćwiczeń umieszczonych na ogólnodostępnym kanale umożliwiliśmy 
wszystkim zainteresowanym wzrost wiedzy nt. możliwości i technik rehabilitacyjnych.
5. Wsparcie podopiecznych: 
W 2019 r. fundacja kontynuowała działania promocyjno-informacyjne dotyczące tematu niepełnosprawności: za pośrednictwem 
profilu na facebooku i strony www upowszechnia inicjatywy, akcje, przydatne artykuły i porady. 
Fundacja wspiera także indywidualne osoby z niepełnosprawnością oraz grupy, np. kontynuacja działań wspierających grupę 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny z terenu Gminy Krzanowice w formie spotkań integracyjnych i 
terapeutycznych, wsparcia rzeczowego a także koordynacji spotkań grupy wsparcia - Klubu Rodzica. Wsparcie otrzymało 15 
osób. W 2019 r. fundacja rozpoczęła współpracę z indywidualnymi osobami, zbierając środki na ich leczenie i rehabilitację: 
Tomaszem Kabisem i Gabrielem Pasieką. W związku z planowanymi wydarzeniami połączonymi ze zbiórkami pieniędzy na 
wsparcie indywidualnych osób fundacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Cała Naprzód”, organizatorem corocznego, 
gliwickiego, charytatywnego Skupu Kultury. Rozpoczęto planowanie rybnickiej edycji wydarzenia. 
6. Wydarzenia:
1) Urodziny Fundacji – 19 czerwca 2019 r. w Rybniku-Wielopolu fundacja zorganizowała integracyjny piknik dla wszystkich 
podopiecznych, ich rodzin, seniorów i kadry. Celem spotkania było wzajemne poznanie się i wspólna zabawa. W ramach 
wydarzenia zorganizowaliśmy grilla, zabawę taneczną oraz animacje dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób.
2) Targi senioralne – 1 października 2019 fundacja wzięła udział w II Rybnickich Targach Senioralnych, które odbyły się w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. W ramach targów zaprezentowano ofertę Klubu Senior+Północ. Seniorki 
obsługiwały stoisko prowadząc warsztaty filcowania oraz prezentując rękodzieło, wykonane na zajęciach klubowych. 
Zaangażowanie seniorów w prowadzenie stoiska miało na celu pokazanie partycypacyjnego charakteru działań, jakie prowadzi 
fundacja. To seniorzy są gospodarzami miejsca i reprezentują Klub na zewnątrz. 
6. Otrzymanie statusu OPP – 3 czerwca 2019 r. fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego momentu 
rozpoczęto przygotowania do zbiórki 1% w 2020 r.
7. 4 grudnia 2019 r. Fundacja weszła w skład Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „KOOPERACJE 3D - 
model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Podpisanie deklaracji przystąpienia do współpracy 
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych poprzedził szereg wyjazdów 
sieciujących, w ramach których m.in. wyłoniono grupę docelową działań. Celem partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w 
Rybniku jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb seniorów i ich rodzin. W ramach Partnerstwa pomocą zostanie objętych 10 
seniorów wraz z otoczeniem.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna - Fundacja 
prowadziła rehabilitację podopiecznych głownie 
poprzez aquaterapię -  metoda wykorzystująca 
specyficzne właściwości środowiska wodnego 
oraz ich wpływ na ciało człowieka w połączeniu 
odpowiednimi ćwiczeniami oraz metodami 
terapeutycznymi daje nam efekt rehabilitacyjny. 
Jak w każdej terapii działanie w basenie jest 
indywidulanie dostosowane do przypadku. 
Zależne od wieku oraz niepełnosprawności. U 
dzieci rehabilitację zaczynamy od oswojenia się z 
wodą oraz zupełnie innym środowiskiem. Zajęcia 
odbywają się w miłej atmosferze gdzie 
przeważają zabawy, przez które przemycany jest 
konkretny cel terapeutyczny lub ćwiczenie 
rehabilitacyjne. U osób dorosłych określamy 
wspólnie cel terapii (np. nauka pływania, 
poprawa wzorca chodu, działanie przeciwbólowe 
itd.) i przechodzimy do konkretnych działań i 
ćwiczeń terapeutycznych. Pływanie, jaki i zajęcia 
na basenie mają pozytywne działanie na cały 
organizm człowieka: 
- unormowanie napięcia mięśniowego, 
rozluźnienie przykurczów, wzmacnianie 
odpowiednich grup mięśniowych, odciążenie 
ciała przez wodę powoduje bezbolesną terapię;
- zwiększenie wydolności organizmu, poprawa 
ogólnej odporności organizmu;
- regulacja pracy serca, zmniejszenie 
spoczynkowego ciśnienia tętniczego krwi, 
normalizacja pracy sercazwiększenie pojemności 
płuc, wpływ na efektywne oddychanie;

86.09.A 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 
organizacja imprez środowiskowych, 
kulturalnych, sportowych dla osób starszych. 
Poprawa ich kondycji fizycznej, społecznej 
poprzez 
ćwiczenia ruchowe, wyjazdy i spotkania 
integracyjne. Wzmacnianie więzi 
międzypokoleniowych i promocja wolontariatu 
wśród osób starszych na rzecz całej społeczności 
lokalnej. Działaloność nieodpłatna pożytku 
publicznego opierała się głównie o 
funkcjonowanie Klubu Seniora dla nieaktywnych 
zawodowo osób powyżej 60 roku życie z terenu 
miasta Rybnika

93.29.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna - Fundacja 
prowadziła rehabilitację podopiecznych 
głownie poprzez aquaterapię - metoda 
wykorzystująca specyficzne właściwości 
środowiska wodnego oraz ich wpływ na 
ciało człowieka w połączeniu odpowiednimi 
ćwiczeniami oraz metodami 
terapeutycznymi daje nam efekt 
rehabilitacyjny. Jak w każdej terapii 
działanie w basenie jest indywidulanie 
dostosowane do przypadku. Zależne od 
wieku oraz niepełnosprawności. U dzieci 
rehabilitację zaczynamy od oswojenia się z 
wodą oraz zupełnie innym środowiskiem. 
Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze 
gdzie przeważają zabawy, przez które 
przemycany jest konkretny cel 
terapeutyczny lub ćwiczenie 
rehabilitacyjne. U osób dorosłych określamy 
wspólnie cel terapii (np. nauka pływania, 
poprawa wzorca chodu, działanie 
przeciwbólowe itd.) i przechodzimy do 
konkretnych działań i ćwiczeń 
terapeutycznych. Pływanie, jaki i zajęcia na 
basenie mają pozytywne działanie na cały 
organizm człowieka: - unormowanie 
napięcia mięśniowego, rozluźnienie 
przykurczów, wzmacnianie odpowiednich 
grup mięśniowych, odciążenie ciała przez 
wodę powoduje bezbolesną terapię; - 
zwiększenie wydolności organizmu, 
poprawa ogólnej odporności organizmu; - 
regulacja pracy serca, zmniejszenie 
spoczynkowego ciśnienia tętniczego krwi, 
normalizacja pracy sercazwiększenie 
pojemności płuc, wpływ na efektywne 
oddychanie;

86.09.A 0,00 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, 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
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 279 588,37 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 370 824,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 324 409,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 46 415,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 820,73 zł

2.4. Z innych źródeł 46 415,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

149 300,00 zł

130 288,37 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

44 820,73 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 958,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 002,91 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 346 868,04 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

298 450,12 zł 0,00 zł

48 417,91 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

303 544,43 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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)

0 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. 0,50 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)

0,00 etatów

14 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 85 227,70 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

85 227,70 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

1 433,33 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

436,08 zł

9 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

9 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85 227,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8 044,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 77 183,70 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 433,33 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Klub Senior+Północ Prowadzenie Klubu Seniora w 
ramach i zgodnie z wytycznymi 
Programu Senior+ na lata 2015-
2020

Urząd Miasta Rybnika 120 000,00 zł

2 Z nami Sprawni Prowadzenie działań 
nakierowanych na zwiększenie 
osobom z 
niepełnosprawnościami 
dostępności usług 
rehabilitacyjnych i podnoszenie 
ich jakości

Urząd Miasta Rybnika 10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 462,92 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Kamil Jakubiak, Agnieszka Bieniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "MASy możliwości - czyli 
Miejsca Aktywności 
Seniorów"

Aktywizacja minimum 100 
seniorów z terenu miasta 
Rybnika wokół tworzenia 
wspólnej oferty dla środowiska 
seniorów poprzez realizację 
działań w 3 modułach: 
sieciowania-współpracy, 
edukacji (w tym głownie 
kulturalnej) i aktywności 
społecznej w trakcie 21 
miesięcy realizacji projektu.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Program Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014
-2020

149 300,00 zł

2020-10-15
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