
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI „TWÓJ EVEREST” ZA ROK 2015 

 

1. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele 

statutowe Fundacji 

Fundacji „TWÓJ EVEREST”, ul. Bytomska 37,41-803 Zabrze 

Data wpisu do KRS-u: 23.06.2014 r. 

Numer KRS-u: 0000513667 

Numer REGON: 243593121 

Dane członków Zarządu Fundacji: 

Anna Kaczmarska – Prezes Zarządu 

Marcin Kłak – Członek Zarządu 

Bolesław Waśkiewicz - Członek Zarządu 

Wojciech Grzesiok - Członek Zarządu 

Cele statutowe Fundacji: 

Celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie wszelkiej działań na rzecz dzieci, młodzieży, a także 

dorosłych i osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego a w szczególności w zakresie: 

 przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej, 

 inicjowania, wspierania i prowadzenia programów reintegracji społecznej wobec rodzin i 

środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

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

wyrównania szans tych rodzin i osób, 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 działalności wspomagającej  rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  



 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

 promowania wśród młodych szkolnictwa zawodowego, 

 wypoczynku dzieci i młodzieży,  

 inicjowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

 turystyki i krajoznawstwa, 

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 działalności profilaktycznych i prozdrowotnych. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

 udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom wykluczonym i zagrożonym 

wykluczeniem społecznym, 

 wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie 

zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

 prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, 

 organizowane i prowadzenie świetlic środowiskowych, 

 organizowanie i prowadzenie klubów i kół zainteresowań, 

 organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i wczasów osobom potrzebującym, 

 organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych i rekreacyjnych, 

 szerzenie integracji osób młodych ze starszymi, 

 działalność edukacyjną, wychowawczą i formacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 doradztwo zawodowe dla młodzieży, 

 promocję i organizację wolontariatu, 



 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji w kraju i zagranicą, 

 prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

 zakup żywności osobom potrzebującym, 

 zakup leków osobom chorym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, 

 finansowanie rehabilitacji osobą chorym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, 

 zorganizowaną dystrybucję darów rzeczowych, odzieży i żywności, 

 finansowanie kursów lub stypendiów osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, 

W roku poprzednim Fundacja „TWÓJ EVEREST” realizowała następujące działania: 

1. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych i rekreacyjnych 

Fundacja w ramach udziału w akcji Honorowy dawca Energii Fortum zorganizowała 3 rajdy 

rowerowe dla mieszkańców Zabrza. W każdym z nich wzięło udział średnio 35 osób. Ponadto 

zorganizowaliśmy 2 Pikniki Energetyczne dla mieszkańców dzielnicy Biskupice. W ramach pikników 

zostały zorganizowane rajdy piesze, rowerowe i biegowe oraz spotkania integrujące lokalną 

społeczność.  

W celu pozyskania osób wspierających akcje HDEF fundacja prowadziła akcje promocyjną na 

portalu społecznościowym. Została utworzona grupa ok 400 osób, dla której były organizowane 

dodatkowe konkursy sportowe.  

2. Promocja i organizacja wolontariatu – wolontariusze działający w fundacji zorganizowali 

„Szlachetną Paczkę” dla wybranej przez siebie rodziny. Zgromadziliśmy artykuły wypisane przez 

rodzinę i przy udziale koordynatora akcji dostarczyliśmy je do rodziny biorącej udział w akcji.  

Wolontariusze fundacji pomagali przy organizacji Biegu dla Słonia – imprezy mającej na celu 

upamiętnienie himalaisty Artura Hajzera.  

Ponadto wolontariusze fundacji prowadzili warsztaty robienia ozdób świątecznych oraz wzięli udział 

w 2 Jarmarkach Adwentowych.  

3.  Szerzenie integracji osób młodych ze starszymi – Ze środkówa. uzyskanych z akcji HDEF został 

zorganizowany Wieczór Śląski. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich,  radni 

dzielnicy, przedstawiciele zabrzańskiego koła Związku Górnośląskiego oraz mieszkańcy Zabrza.  

Impreza  miała charakter międzypokoleniowy. W trakcie odbyły się występy dzieci z zespołu 

Mozaika Ludowa ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu oraz dzieci z kółka regionalnego ze Szkoły 

Podstawowej nr 26 w Zabrzu, które w tradycyjnych śląskich strojach zaprezentowały regionalne 



tańce, wiersze oraz scenki w gwarze śląskiej.  Historię śląskiego przemysłu w gwarze śląskiej 

przedstawił Pan Karol Kroczek. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział konkursach czytaniu 

tekstów w gwarze śląskiej, nazywania w gwarze śląskiej przedmiotów codziennego użytku. W 

trakcie Wieczoru Śląskiego odbyły się także międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, a 

wolontariusze fundacji przeprowadzili warsztaty tworzenia ozdób świątecznych.  

4. Działalność edukacyjna, wychowawcza, informacyjna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

W celu nagradzania zdolnych dzieci i młodzieży fundacja zorganizowała konkurs Biskupicki Everest. 

W ramach konkursu zostały nagrodzone 4 osoby - uczniowie biskupickich szkół, którzy w okresie 

trwania konkursu wykazali się największą determinacją w osiąganiu zaplanowanych celów. 

Nagrodzono uczniów z 4 szkół.  

Pod koniec roku fundacja ogłosiła nabór chętnych na warsztaty rozwijające uzdolnienia dla dzieci i 

młodzieży oraz nabór wolontariuszy do prowadzenia zajęć. 

3. Podjęte uchwały 

Uchwały zarządu Fundacji „TWÓJ EVEREST” podjęte w roku 2014 : 

- 1/2015  z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody Biskupicki Everest, 

- 2/2015  z dnia 26 marca  2015 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody Biskupicki Everest 

- 3/2015  z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji oceniającej zgłoszenia do nagrody 

Biskupicki Everest 

- 4/2015  z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i 

finansowego za rok 2014  

- 5/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków z akcji HDEF 

- 6/2016 z dnia 06 października  2015 r. w sprawie prowadzenia działalności odpłatnej 

4. Działalność gospodarcza 

Fundacja „TWÓJ EVEREST” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 

31 grudnia 2015 r.: 

 

PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI I ZRÓWNANE Z NIMI 31000 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 31000 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00  

Pozostałe przychody z działalności statutowej 0,00  

Przychody z działalności gospodarczej 0,00  

PRZYCHODY FINANSOWE 0,00  

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  

Dotacje 0,00  

Inne przychody operacyjne 0,00  

PRZYCHODY FINANSOWE 0,00  



Dywidendy i udziały w zyskach 0,00  

Odsetki 0,00  

Zysk ze zbycia inwestycji   0,00  

Aktualizacja wartości inwestycji   0,00  

Inne  0,00  

Razem przychody  

 

6. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej 

Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej 

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 

2015 r. 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 7470,75 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 7470,75 

 Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00  

Pozostałe koszty działalności statutowej 0,00  

Koszty działalności gospodarczej 0,00  

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 165,77  

Amortyzacja 0,00  

Zużycie materiałów i energii 44,00  

Usługi obce 121,77  

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 0,00  

Podatki i opłaty 0,00  

Pozostałe koszty 0,00  

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00  

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00  

Inne koszty operacyjne  0,00  

KOSZTY FINANSOWE 0,00  

Odsetki 0,00  

Strata ze zbycia inwestycji   0,00  

Aktualizacja wartości inwestycji   0,00  

Inne  0,00  

Razem koszty 7470,75 

 

8. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych 

w 2015 roku nie zatrudniano pracowników 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń 0 ,00 PLN 

wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: 

nie wypłacano wynagrodzenia dla członków zarządu 

c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00 PLN 

wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 0,00 PLN 

d) pożyczkach pieniężnych: 

nie udzielano pożyczek 

e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) 



BGŻ 

Rachunki bankowe: saldo waluta 

Konto ogólne (główne): 25820,29 PLN 

f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego: 

nie nabyto papierów wartościowych 

g) nabytych nieruchomościach: 

nie nabyto nieruchomości 

h) nabytych pozostałych środkach trwałych: 

nie nabyto środków trwałych 

i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 

    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

    II. Rzeczowy majątek trwały 0,00 

    III. Należności długoterminowe 0,00 

       1. Należności od jednostek kontrolowanych 
0,00 

       2. Należności od pozostałych jednostek 
0,00 

    IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 25821,48 

    I. Zapasy 0,00 

    II. Należności krótkoterminowe 1,19 

1. Z tytułu dostaw i usług 1,19 

2. Z tytułu podatków, dot., ceł, ZUS itp. 0,00 

3. Z tytułu wynagrodzeń 0,00 

4. Pozostałe należności 25820,29 

5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 

    III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 

1. Środki pieniężne 0,00 

2. Inne aktywa pieniężne 0,00 

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

SUMA AKTYWÓW 25821,48 

 

 

PASYWA 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) 25821,48 

    I. Kapitał (fundusz) statutowy 2458,00 

    II. Kapitał (fundusz) gospodarczy  0,00 

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 

    IV. Zysk (strata) netto 23363,48 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  0,00 



    I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 

    II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 

1. Z tytułu dostaw i usług 0,00 

2. Z tytułu podatków, dot., ceł, ZUS itp. 0,00 

3. Z tytułu wynagrodzeń 0,00 

4. Pozostałe zobowiązania 0,00 

5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 

SUMA PASYWÓW 25821,41 

 

 

j)dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe 

k) informacji o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacji 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje 

podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (ClT-8) 

l) Fundacja w 2015 r nie była kontrolowana. 

 

 

 

 

 

 

 


