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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK  

ZA ROK 2011 
(Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r., w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji DZ. U. z dnia 22 maja 2001 r.) 
 
Fundacja Elektrowni Rybnik 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 
zarejestrowana w  KRS Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy dnia 28.04.2004r.  
Numer KRS 0000204954,  REGON 278238536,  NIP 642-28-48-773. 
Prezes Zarządu – Stanisław Wójtowicz, zam. 44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 23B/12. 
Fundacja posiada status organizacji poŜytku publicznego. 
Wpis został dokonany przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach KRS, w dniu 26.04.2006 roku. 
 
MISJA 
Zakres działalności Fundacji Elektrowni Rybnik jest szeroki i wielopłaszczyznowy. Obejmuje zarówno ochronę i 
promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, jak i działania oświatowe, 
edukacyjne, kulturalne i sportowe. Główny nacisk kładzie na edukację, oświatę oraz kulturę. Poprzez rozwój 
zainteresowań, pasji oraz często ukrytych zdolności, staramy się kształtować i wychowywać dzieci i młodzieŜ. Z 
jednej strony pozwala to zminimalizować patologie, dla których podatny grunt stanowią dzieci blokowisk. Zbyt 
wiele wolnego, niezagospodarowanego czasu, brak opieki, często prowadzą do szukania rozrywki we wszelkiego 
rodzaju uŜywkach, co nierzadko znajduje swój finał w wejściu na drogę przestępczą. Dlatego teŜ, prowadzimy 
szereg zróŜnicowanych zajęć, warsztatów, grup artystycznych i naukowych, dla dzieci i młodzieŜy. Inny aspekt 
tej działalności polega na rozbudzaniu talentów, umiejętności, odpowiednim ich ukierunkowaniu, tak by ułatwić 
naszym podopiecznym start w dorosłe, samodzielne Ŝycie. Niezwykle istotnym czynnikiem dla pełnego rozwoju 
osobowości jest wraŜliwość na kulturę, sztukę a takŜe aktywność fizyczna. Z tej przyczyny organizujemy wiele 
przedsięwzięć o charakterze sportowo-artystycznym. Tak teŜ konstruujemy ofertę, by osoby o róŜnorakich 
zainteresowaniach, w kaŜdym przedziale wiekowym mogły wybrać coś dla siebie.  
Innymi, nie mniej istotnymi sferami, w których Fundacja Elektrowni Rybnik realizuje swoją misję jest stała 
pomoc osobom, które w róŜny sposób nie domagają zdrowotnie czy sprawnościowo. Realizacja tych załoŜeń ma 
swoje przełoŜenie na konkretne działania dla osób niepełnosprawnych biorących udział w specjalistycznych 
zajęciach rehabilitacyjnych. Zawsze chętnie udostępniane są pływalnie i inne obiekty osobom, którym 
korzystanie z nich przynosi ulgę w cierpieniu i daje wiele satysfakcji. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny 
został przystosowany odpowiednio do potrzeb i moŜliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu bez Ŝadnych 
ograniczeń mogę w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii.  
 
OBSZARY DZIAŁAŃ 
- nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie  
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie ich szans 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
- ochrona i promocja zdrowia 
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
- turystyka i krajoznawstwo  
- wypoczynek dzieci i młodzieŜy 
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA POśYTKU PUBLICZNEGO ODPŁATANA I NIEODPŁATNA 
ZREALIZOWANE PROJEKTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ZDROWIE PONAD WSZYSTKO”  
Realizacja projektu sfinansowanego ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Rozwijanie 
aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy” w 2011 roku.  W ramach projektu prowadzono w 
pełni bezpłatne zajęcia: fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i edukacyjne adresowane do dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w tym ruchową oraz ich rodziców.  
 
„STREFA DLA AKTYWNYCH” 
Projekt zawiera między innymi program zajęć terapeutycznych dla dzieci (od 6.r.Ŝ.) z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zajęcia w pracowni psychomotorycznej prowadzone są róŜnymi metodami, m.in.: 
metoda „Bon Depart”, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, zabawy wg. ” Klanzy” z elementami metody 
Dennisona. Zajęcia w pracowni muzykoterapeutycznej prowadzone są róŜnymi metodami, m.in.: 
dźwiękoterapia – misy tybetańskie, arteterapia, terapia logopedyczna. 
 
ZREALIZOWANE PROJEKTY KULTURALNE, ROZRYWKOWE I REKREACYJNE 
 
styczeń 2011 POLSKO-CZESKA AKADEMIA FOTOGRAFII  
Prezentacja prac uczestników projektu w Galerii Klubu Energetyka 
 
4-5.01.2011 VIII TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWĄ POJEDYNEK NA SŁOWA  
Półfinał oraz recital na piano i bas w wykonaniu Jacka Bończyka 
 
10.01.2011 KONCERT NOWOROCZNY DLA RODZICÓW 
Koncert w wykonaniu uczniów muzycznych kół zainteresowań Fundacji Elektrowni Rybnik 
 
14.01.2011 VIII TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWA „POJEDYNEK NA SŁOWA”  
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finał oraz „Kamyk zielony do słów Magdy Czapińskiej” w wykonaniu Doroty Osińskiej 
 
17.01-29.01.2011 PÓŁKOLONIE ZIMOWE 
KaŜdego roku Fundacja Elektrowni Rybnik zapewnia uczniom szkół podstawowych dwutygodniowy turnus 
półkolonijny w czasie ferii zimowych. W programie: konkursy, zabawy, atrakcyjne wycieczki ( m.in.: w góry, do 
aqua parku). 
 
22-23.01.2011 PRZESŁUCHANIA ELIMINACYJNE KONKURSU REGIONALNEGO XV OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTIWALU PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ OFPA 2011 
 
24-28.01.2011 STACJONARNY OBÓZ SZKOLENIOWY SZKOŁY TAŃCA MIX 
W ramach zajęć uczestnicy uczą się i doskonalą w zakresie tańca towarzyskiego. 
 
31.01-2.02.2011 MAŁA AKADEMIA ARTYSTYCZNA OFPA 2011 
Warsztaty XV  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2011 prowadzili: Jacek Bończyk 
(interpretacja), Justyna Motylska (vocal i impostacja głosu), Ewa Cichocka (kultura słowa), Stefan Brzozowski 
(dobór repertuaru), Dorota Stangel (wizaŜ), Jarosław Hanik (akompaniator interpretacji), Jarosław Mrozek 
(akompaniator vocal) 
 
5.02.2011 KABARET CHWILOWO KALORYFER 
Show kabaretowe – najlepsze skecze oraz improwizacje 
 
12.02.2011 „LEKCJA ORYGINALNOŚCI, CZYLI DURSZLAK NA WYBIEGU”  
Pokaz mody z wykorzystaniem rzeczy codziennego uŜytku, wykłady o stylizacji, koncert, pokaz makijaŜu 
 
17-20 .02. 2011 XV  OGÓLNOPOLSKI FESTIWALU PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ OFPA 2011 
OFPA to prezentacja jedynie najlepszych wykonawców i ich akompaniatorów, wyróŜnionych lub nagrodzonych 
wcześniej na ogólnopolskich festiwalach piosenki. Wraz z konkursem wiąŜe się tradycja gościnnych występów i 
recitali zawodowych artystów, dobrze znanych szerokiej publiczności. 
17.02.2011 – Finał Konkursu Regionalnego, koncert Ani Dąbrowskiej z zespołem 
18.02.2011 – Konkurs Krajowy, koncert Macieja Maleńczuka Psychodancing 
19.02.2011 – Konkurs Krajowy, koncert Marii Peszek z zespołem 
20.02.2011 – Koncert Galowy, mini recital Beaty Banasik laureatki OFPA 2010, koncert Czesław Śpiewa- 
gościnnie: Katarzyna Nosowska, Gaba Kulka, Karolina Cicha 
 
25.02.2011 KABARETOWY TŁUSTY PIĄTEK – GRUPA ROBIĄCA LARMO 
W specjalnym programie wystąpiły rybnickie kabarety 
 
5-6.03.2011 WARSZTATY TANGA ARGENTYŃSKIEGO 
prowadzący: Ola Niesler i Michał Zachariasiewicz 
 
11-12.03.2011  4 PREZENTACJA POEZJI WIZUALNEJ 
W programie m.in.: Warsztaty „Wentylacja”, prezentacje autorskie i koncert Petera Waugha 
 
11-13.03.2011 WARSZTATY SZKOLENIOWE Z TECHNIKI TAŃCÓW STANDARDOWYCH 
 
18-20.03.2011 VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII 
Przegląd twórczości znanych i mniej znanych twórców fotografii z kraju i z zagranicy. Spotkanie umoŜliwia 
integrację, wymianę doświadczeń oraz prezentacje szkół i uczelni o profilu fotograficznym. 
Wystawy indywidualne: Anna Sielska, Joanna Chudy, Adam Hiltawsky, Antoni Faber, Marian Miełek, Jerzy 
Pustelnik,  Jerzy Wroński, Marcin Komorowski, Dominik Kołodziej, Mateusz Głogowski, Monika Pieczka, Gabriela 
Habrom-Rokosz, Sebastian Góra, Karel Macura, Milan Vicha, Członkowie Pictorial Team: Lucyna Romańska, 
Małgorzata Korzec, Agnieszka Tomiczek, Janusz Chojmacki, Mieczysław Wielomski. 
Wystawy zbiorowe: Fotoklub Ostrava, Klub fotograficzny Format, Studenckie Koło Naukowe Fotografii 
Artystycznej FOTON z Raciborza, Cieszyńskie Grupa Fotograficzna Format4, Grupa fotograficzna Fotobalans z 
Wodzisławia Śląskiego, Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Śląskie Stowarzyszenie Fotograficzne 
„Pozytyw”, Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne  BTF, Gliwicka Grupa Fotograficzna PRECEL, Stowarzyszenie 
Miłośników Fotografii przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, 
Grupa Indygo 
 
27.03.2011 XV GIEŁDA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH W RYBNIKU 
Gady, płazy, owady, rośliny egzotyczne w tym owadoŜerne. 
 
30.03.2011 BAL W KRAINIE BAJEK 
Zabawa karnawałowa 
 
01.04.2011 GRUPA AD HOC 
Kabaretowy wieczór improwizowany – ponad godzinny program zbudowany w oparciu o sugestie widowni 
 
08.04.2011 PIOTRUŚ PAN NA WYSPIE WIELKANOCNEJ 
Zabawa ruchowo-taneczna 
 
14 i 18.04.2011 BABCIU OPOWIEDZ MI BAJECZKĘ – BAJKI W KRZYWYM ZWIERCIADLE 
Spektakl w wykonaniu dzieci z Małej Akademii Teatralnej  
 
16.04.2011 KORESPONDENCI 
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Premiera Teatru Sztuki Mariana Bednarka 
 
27.04.2011 KABARET MŁODYCH PANÓW  
Premiera nowego programu 
 
13-15.05.2011 XIII FESTIWAL SZTUKI TEATRALNEJ 
To wydarzenie teatralne od lat jest mieszanką stylów, konwencji i gatunków. 
13.05.2011: B 612 Teatr Delikates z Pisza, „M.” (monodram) – Anna Biernacka z Częstochowy, Z PROCHU 
POWSTAŁEŚ … Teatr Oficjum z Łodzi, KTO W USTA CAŁOWAŁ – Teatr Tetraedr z Raciborza, CZARNY PUNKT 
(etiuda) Teatr Sztuki Mariana Bednarka z Rybnika, POEMAT O SŁOŃCU I KSIĘśYCU Teatr Klinika Lalek z 
Wolimierza (poza konkursem, rynek miasta) 
14.05.2011:  CIAŁOLIUM Teatr Monitoring z Jastrzębie-Zdrój, SILENT DISCO Art. 51 ze Zgierza,PRZAŚNY 
Aleksandra BoŜek-Muszyńska i Aleksandra Zdunek z Warszawy, ŁUPINA Teatr Tańca Navras z Rybnika, 
UŚMIECH KOBIETY – Teatr Nikoli z Krakowa, KORESPONDENCI Teatr Sztuki Mariana Bednarka z Rybnika, 
koncert kapeli folkowej ZAWIAŁO  z Rybnika 
15.05.2011: EKSPLORACJA Teatr Krzyk z Maszewa, SAMOTNOŚĆ PÓL BAWEŁNIANYCH – Teatr im. Stefana 
śeromskiego w Kielcach, Bet Williams i John Hodian z USA – koncert 
 
20.05.2011 RYBNIK – MÓJ DOM, MOJA ULICA, MOJE MIASTO…  
Konkurs fotograficzny, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania miastem Rybnik. Zachęcenie 
mieszkańców do spojrzenia na nie przez obiektyw aparatu fotograficznego i pokazania za pomocą obrazu 
fotograficznego, tego co wydaje się w nim ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania. 
 
21.05.2011 BAL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 37 IM. JULIANA TUWIMA 
 
21-22.05.2011 ŚLĄSKIE KONFRONTACJE UTRACONYCH NAUK KUNSZTU SZERMIERCZEGO 
Zawody według regulaminów federalnych: turniej długiego miecza, indywidualne praktyczne ścinanie na czas 
oraz zapasy historyczne, kilka podejść eksperymentalnych oraz warsztaty. 
 
21-22.05.2011 PROJEKT PLATFORMA KULTURALNO-SPOŁECZNA 
Projekt realizowany przez młodzieŜ Grupy Incjatywnej, skupionej wokół magazynu kulturalno-społecznego 
„Zalew Kultury” i niezaleŜnej organizacji kulturalno-społecznej „Port Sztuki”. W trakcie warsztatów odbyły się 
praktyczne ćwiczenia z Public Relations, zajęcia parateatralne, głosowe, improwizacyjne. Zajęcia miały na celu 
pomóc młodym odzyskać poczucie własnej wartości, doświadczyć integracji i współpracy z otoczeniem, a 
finalnie nauczyć łatwiejszego podejmowania własnych decyzji w kwestii trudów codziennego Ŝycia, jak 
przykładowo poszukiwanie pracy. 
 
26.05.2011 DZIEŃ MATKI  I OJCA 
Prezentacja aktorskich umiejętności wokalnych i recytatorskich małych aktorów z grypy teatralnej „Wielki Teatr 
Małego Aktora”. 
 
27-28 .05.2011 III WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE „MIASTO MOJA PRZESTRZEŃ” 
„Tajemnice geniuszu Leonarda Da Vinci” - porcja wiedzy o znanym artyście połączona z pokazem, „Mapa 
mojego świata” - ćwiczenia plastyczne rozwijające twórcze zaangaŜowanie i wyobraźnię plastyczną,  „Budujemy 
most dla pana starosty...” - ćwiczenia konstruktorskie i architektoniczne rozwijające wyobraźnię przestrzenną. 
 
29.05.2011 XVI GIEŁDA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH 
Gady, płazy, owady, rośliny egzotyczne w tym owadoŜerne. 
 
01.06.2011 WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ – DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ ELEKTROWNI  RYBNIK 
W programie między innymi: bajkowy spektakl dla dzieci, zabawy ruchowo-taneczne przy muzyce, zabawy 
sprawnościowe, zagadki, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy. 
 
03.06.2011 WIECZÓR KOMEDII IMPROWIZOWANEJ – GRUPA AD HOC Z KRAKOWA 
Cykl krótkich scen i gier aktorskich tworzonych na bieŜąco, w oparciu o sugestie widowni. 
 
06.06.2011 GRUPA ROBIĄCA LARMO   
Premiera programu Kałasznikof, kabaret Jurki oraz rybnickie kabarety 
 
08.06.2011 POKAZ FORMACJI TANECZNYCH 
Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 z tańca nowoczesnego – formacje Promyk, Suello i Moog.  
Gościnnie duet z tańca towarzyskiego: Magdalena Piontek i Sebastian Smorz 
 
09.06.2011 WOKÓŁ WAHADŁA 
W programie między innymi: spektakl „Na wypasie”, premierowa etiuda Wiktorii Zawadzkiej z Grupy 
Poczekalnia, realizacje zaproszonych gości m.in. prace Anny Burek 
 
11-12.06.2011 V RYBNICKA WYSTAWA MAKIET KOLEJOWYCH 
 
14.06.2011 KONCERT DLA RODZICÓW 
Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 uczniów Studium Muzyki Rozrywkowej Fundacji ER. 
 
17.06.2011 KONKURS FOTOGRAFICZNY – „RYBNIK – MÓJ DOM, MOJA ULICA, MOJE MIASTO… 2011” 
WernisaŜ wystawy 
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18.06.2011 II RODZINNY PLENER MALARSKI „LATO PEŁNE CZARU” 
Wspólna zabawa oraz wspólne malowanie pracy malarskiej 
 
 
24.06.2011 „O KSIĘśYCU NA WSCHODZIE…”  
premiera Teatru z Nazwą 
 
25.06.2011 ZALEWANIE W PK-S’IE 
Integracyjna impreza kulturalno-społeczna w ramach Projektu Platforma Kulturalno-Społeczna 
 
27.06-09.07.2101 PÓŁKOLONIE LETNIE 
11.07-23.07.2011 PÓŁKOLONIE LETNIE 
25.07-06.08.2011 PÓŁKOLONIE LETNIE 
08.08-20.08.2011 PÓŁKOLONIE LETNIE  
KaŜdego roku Fundacja Elektrowni Rybnik zapewnia uczniom szkół podstawowych dwutygodniowe turnusy 
półkolonijne w czasie wakacji. W programie: konkursy, zabawy, atrakcyjne wycieczki ( m.in.: w góry, do aqua 
parku). 
 
02.07.2011 JAM TAŃCA BREAK DANCE 
Jam organizowany przez rybnicką grupę tancerzy OCZY WAśKI 
 
02.07.2011 Z PKS-EM PRZEZ ŚWIAT  
Pokaz slajdów, spotkanie z podróŜnikami: Anną Kędzierską oraz Janem Linianym. 
 
06.08.2011 KABARET W PKS-IE 
Spotkanie z kabaretem NOŁ NEJM 
 
08.08-20.08.2011 LETNI OBÓZ SZKOŁY TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
Obóz ma na celu kształtowanie umiejętności bezpiecznego, poŜytecznego i twórczego sposobu spędzania czasu 
wolnego, doskonalenie techniki tanecznej oraz gry aktorskiej i wyrazu scenicznego, przygotowanie do startów w 
turniejach tańca towarzyskiego, opracowanie nowych układów choreograficznych.  
 
25.08.2011 KONIEC TRASY Z PKS-EM 
Zakończenie i podsumowanie projektu 
 
10.09.2011  V DZIEŃ OTWARTY FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK 
Impreza połączona z prezentacją kół zainteresowań oraz zapisami na zajęcia, program artystyczno-rozrywkowy 
dla dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych, bezpłatna moŜliwość skorzystania z oferty rekreacyjnej. 
 
21.09.2011 KABARET MŁODYCH PANÓW  
W programie skecze nowe, najnowsze i premierowe. 
 
30.09.2011 BAL PIRATÓW – DZIEŃ CHŁOPAKA W FUNDACJI ER 
Pirackie przyjęcie – zabawy ruchowe, konkursy sprawnościowe, zagadki z nagrodami. 
 
13.10.2011 IX TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWĄ POJEDYNEK NA SŁOWA 
Losowanie kolejności rozgrywek. 
Pojedynki szkół średnich na słowa, w róŜnorodnej aranŜacji muzyczno-poetyckiej, z udziałem nauczycieli i 
kibicującej swojej szkole publiczności. Dodatkowym punktem programu jest gościnny występ znanych artystów. 
 
14.10.2011 HALLOWEEN - BAL NA ZAMKU DRAKULI 
Zabawa przy halloweenowej muzyce i halloweenowych dekoracjach. 
 
21.10.2011 ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY 
Spotkanie z architektem – wykład, prezentacja, film. 
 
23.10.2011 XVII GIEŁDA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH W RYBNIKU 
śółwie lądowe i wodne, legwany zielone, kameleony, węŜe boa, rzekotki, modliszki, ptaszniki, chomiki, rośliny 
owadoŜerne 
 
4-31.11.2011 I MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII OTWORKOWEJ O NAGRODĘ SERWISU FOTOGRAFIA 
OTWORKOWA  
wystawa zbiorowa: 201 prac 39 autorów: 
Michał Bagrowski; Wojciech Beśka; Jacek Bieniek; Andrzej Bojdo; Andrzej Borowiec; Anna MD Borys; Emilien 
Cherot, Francja; Adam Fleks; Mark E.Fohl, USA; Artur Gawin; Wit Hadło; Geert van Hurck, Belgia; Florian 
Ispas, Rumunia; Marta Jasińska; Jakub Kaszuba; Izabela Korzańska; Mirosław Kotlarek; Paweł Krówka; 
Krzysztof Ludwig; Kinga Łaska; Sławomir Mielnik; Beata Motuk (poza konkursem); Adam Oleksiak; Aleksandra 
Oleksiak; Marcin Opałczyński (poza konkursem); Ryszard Poprawski i Wiesława Stasińska; Andrzej Ruszkowski; 
Volkmar Schelle, Niemcy; Karina Skwara; Mirosław Sosnowski; Krzysztof Sowa; Oleg Tarasov, Rosja; Ilya 
Tishehenko, Rosja; Christer Tornkvist, Szwecja; Magdalena Wajda-Kacmajor; Philipp Werner, Szwajcaria (poza 
konkursem); Katarzyna Wielhorska; Robert Wyrwas 
 
17.11.2011 LOTNICTWO WRZEŚNIA 1939 
Prezentacja multimedialna oraz wykład płk. Tadeusz DłuŜyński. 
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18.11.2011 IX TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWĄ POJEDYNEK NA SŁOWA 
Pojedynek Inauguracja 
Konkurs słowa mówionego i śpiewanego szkół średnich z Rybnika, śor, Knurowa, Wodzisławia i Raciborza oraz 
„Głos na twarz czyli sztuka uwodzenia dźwiękiem”, wykonawcy: Piotr Borowiec, Laura Raab; muzycy: Tomasz 
Filipczak, Piotr Rodowicz 
 
19.11.2011 PODAJ ŁAPĘ 2  
Teatr Tańca Navras – spektakl „Łupina” i „Bab-ili” 
Koncert zespołu Dash Channel 
Charytatywna zbiórka pieniędzy i rzeczy dla Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt. 

    
24.11.2011  „KORESPONDENCI” 
Spektakl w wykonaniu Teatru Sztuki Mariana Bednarka. Występ gościnnie w Teatrze Korez w 
Katowicach. 
 
25.11.2011 IX TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWĄ POJEDYNEK NA SŁOWA 
Konkurs słowa mówionego i śpiewanego szkół średnich z Rybnika, śor, Knurowa, Wodzisławia i Raciborza oraz 
recital wokalny w wykonaniu Jakuba Blokesza – laureata Festiwali Piosenki w Krakowie, Olsztynie, Kołobrzegu, 
Kędzierzynie oraz zdobywcy Grand Prix OFPA w Rybniku. 
 
26.11.2011 XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZTUKI IM. VINCENTA VAN GOGHA 
Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Tym sposobem 
znosi sztuczny podział na sztukę profesjonalną i amatorską. FinisaŜ wystawy. 
 
30.11.2011 ANDRZEJKI- CZARODZIEJSKIE MOCE  
Zabawa andrzejkowa dla dzieci. 
 
06.12.2011 MIKOŁAJKOWY KONKURS KOLEJKOWY 
 
06.12.2011 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
 
09.12.2011 IX TURNIEJ ARTYSTYCZNY POD NAZWĄ POJEDYNEK  NA SŁOWA 
Konkurs słowa mówionego i śpiewanego szkół średnich z Rybnika, śor, Knurowa, Wodzisławia i Raciborza oraz 
„Miłość Ci wszystko wybaczy…” w wykonaniu: Agaty Kusek, Edyty Wilk, Mateusza Bieryta przy 
akompaniamencie Jaśka Kuska. 
 
13.12.2011 WARSZTATY ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
Zakończenie projektu oraz wykład „Nowoczesne formy czynnej ochrony przyrody” 
 
22.12.2011 II KONKURS NA SZOPKĘ KRAKOWSKĄ 
Konkurs plastyczny dla całej rodziny. 
 
28-30.12.2011 WARSZTATY TAŃCA TOWARZYSKIEGO  
Warsztaty dla uczestników szkoły tańca MIX 
 
ZREALIZOWANE PROJEKTY SPORTOWE 
AMATORSKA SEKCJA PŁYWACKA 
02.06.2011 XVII Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2011 
Zawody szkół podstawowych w pływaniu. 
03.06.2011 XVII Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2011 
Zawody gimnazjów w pływaniu.  
 
SEKCJA BIEGÓW DŁUGODYSTANSOWYCH: 
Sekcja propaguje zdrowy stylu Ŝycia poprzez najprostszą formę ruchu – bieg oraz jego pochodne: Nordic 
Walking, triathlon, biegi górskie, rolki, triathlony, biegi przełajowe i uliczne. Nastawienie działalności SBD 
ukierunkowane jest na upowszechnienie biegania, zachęcenie do wzięcia udziału w imprezach rekreacyjnych i 
sportowych, stworzenie platformy wymiany informacji o aspektach biegania, a przede wszystkim – stworzenie 
moŜliwości do wspólnej rywalizacji na własnym terenie. Członkowie SBD wzięli udział w ponad 100 zawodach 
biegowych na terenie kraju i za granicą. Najbardziej prestiŜowe zawody w roku 2011: 
22.01.2011               Ceske Budejovice 4. Indoor Mercury Marathon 
05.03.2011 Bochnia                  7. Podziemny Bieg Sztafetowy 
16.04.2011 Pardubice                Mistrzostwa Czech w Półmaratonie 
11.06.2011 Kraków                   EDF Energy Games 
07.08.2011 Siedlec        1. Mistrzostwa Europy w Biegu Pustynnym 
25.08.2011 Zamość        Wieloetapowy Bieg Pokoju 
27.08.2011 Jaworzno        5. Triathlon „Stalowy Sokół” 
11.09.2011 Krynica        Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 
25.09.2011 Oslo        30. Fokus Bank Oslo Marathon 
13.10.2011 Drezno        13. Morgenpost Dresden Marathon 
Sekcja zorganizowała: 
20.02.2011 10. Potworny Bieg Zimowy 
10.04.2011 10. Wiosenny Cross Szlakami Stasia 
14.08.2011   9. Półmaraton Energetyków 
09.10.2011 7. Jesienny Cross ERBUD-u 
19.11.2011 9. ECOL Maraton Energetyków 
11.12.2011 11. Bieg wokół Zalewu Rybnickiego 
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SZKÓŁKA TENISA ZIEMNEGO 
W ramach zajęć dzieci i młodzieŜ uczą się gry w tenisa na róŜnych poziomach zaawansowania. Organizowane 
były turnieje – wewnętrzne, regionalne. W okresie wakacji działała Wakacyjna Szkółka Tenisowa. Sekcja 
zorganizowała Regionalny Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieŜy oraz Turniej wakacyjnej szkółki tenisa 
ziemnego. 
4-14.04.2011 Turniej wewnętrzny Szkółki Tenisa Ziemnego Fundacji Elektrowni Rybnik 
12.06.2011 Turniej  regionalny tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy  z okazji Dnia Dziecka 
Kategorie: szkraby/szkrabki, krasnale/krasnalki, skrzaty/skrzatki, młodzicy/młodziczki, kadeci/kadetki 
18.09.2011 Regionalny Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci i MłodzieŜy z okazji Dnia Energetyka 
Kategorie: szkraby/szkrabki, krasnale/krasnalki, skrzaty/skrzatki, młodzicy/młodziczki, kadeci/kadetki 
 
AMATORSKA GRUPA KOLARSKA RYBNIK 
Promocja kolarstwa, promocja zdrowego trybu Ŝycia, budowanie formy sportowej, integracja środowiska 
kolarskiego w regionie, organizacja otwartych treningów. Organizacja 4. Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego BDC Tour de Rybnik - sportowe wydarzenie dla zawodników i sympatyków kolarstwa szosowego, 
która promuje rozwój kolarstwa w naszym regionie. 
Osiągnięcia: 
Otwarte Mistrzostwa Orzesza  „Cross Country 2011″ [PL] – 2. m-ce w kat. 
GP Euroregionu Silesia #1 [PL - Wodzisław Śl.] – 6. m-ce 
GP Euroregionu Silesia #2 [CZ - Orlova] – DNF 
GP Euroregionu Silesia #3 [CZ  - Bohumin] – 2. m-ce 
Jarna Klasika [SK - Stary Smokovec] – 5. m-ce general / 3. m-ce w kat. A, 15. m-ce general / 10. m-ce w kat. 
A, 17. m-ce general / 6. m-ce w kat. B, 25. m-ce general / 11. m-ce w kat. B, 55. m-ce general / 26. m-ce w 
kat. B, 68. m-ce general / 33. m-ce w kat. B 
Mistrzostwa MTB Tarnowskich Gór [PL - Tarnowskie Góry] – 3. m-ce general  
GP Euroregionu Silesia #4 [PL - Wodzisław Śl.] – 3. m-ce 
Pętla Beskidzka [PL - Istebna] – 3. m-ce kat. A 
Hodinovka [CZ - Bohumin] – 5. m-ce general / 4. m-ce w kat.  
Velkopolomske Okruhy – [CZ - Velka Polom] – 17. m-ce general 
MSSC – Cena Farm Tour – [CZ - Hlubočec] – 6. m-ce general 
O cenu Krnova [CZ - Krnov] – 8. m-ce w kat. A, 15. m-ce w kat. A, 46. m-ce w kat. A 
Buldočí časovka [CZ - Rapotin] – 3. m-ce general / 1. m-ce kat. A  
Memoriál Aloise Dohnala [CZ - Suchodol n. Odrou] – 8. m-ce general 
Puchar Równicy [PL - Ustroń] – 9. m-ce w kat. B, 12. m-ce w kat. A 
 
SEKCJA BOWLING 
Sekcja propaguje dyscyplinę, która jest zarówno sportem, jak i ciekawą rozrywką dla wszystkich. Organizuje 
miejscowe oraz wyjazdowe spotkania i zawody (9.02.2011, 22.02.2011, 10.03.2011, 21.03.2011, 28.03.2011, 
14.04.2011, 27.04.2011, 16.05.2011, 31.05.2011, 14.06.2011, 30.06.2011,  05.09.2011, 19.09.2011, 
04.10.2011, 20.10.2011, 08.11.2011, 24.11.2011, 13.12.2011, 07.12.2011).  
 
SEKCJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 
Członkowie grupy brali udział w wielu rajdach pieszych. 
 
IV MITYNG SPORTOWY Z OLIMPIJCZYKIEM 
Wydarzenie sportowe adresowane do młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych, sportowców, jak i kibiców 
sportowych. Impreza składa się z dwóch części: pierwsza to rywalizacja sportowa, a druga część to 
bezpośrednie spotkanie ze znanym sportowcem. 
14.09.2011 IV Mityng z Olimpijczykiem.  
Turniej Tenisa Ziemnego, po turnieju spotkanie z Pawłem Nastulą. 
07.10.2011 IV Mityng Sportowy z Olimpijczykiem.  
Bieg sztafetowy oraz spotkanie z Olimpijczykiem Pawłem Januszewskim. 
19.10.2011 IV Mityng Sportowy z Olimpijczykiem.  
Turniej tenisa stołowego oraz spotkanie z olimpijczykiem Pawłem Nastulą. 
09.11.2011 IV Mityng Sportowy z Olimpijczykiem.  
Sztafeta pływacka oraz spotkanie z Jerzym i Mariuszem Dudek. 
08.12.2011 IV Mityng Sportowy z Olimpijczykiem 
Finał. Turniej wiedzy o polskich olimpijczykach. 
 
ZREALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE, OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE  
FILOZOFIA 
Warsztaty filozoficzne mają na celu przybliŜenie uczestnikom zakresu wiedzy filozoficznej, w tym obcowanie z 
historią filozofii oraz poszczególnymi jej dyscyplinami. Problematyka podejmowana w trakcie zajęć dotyczy 
pięciu głównych bloków tematycznych: 
- zagadnienia staroŜytnej gnozy i jej wpływ na współczesną myśl społeczno-kulturalną 
- filozofia kultury ujęta w kontekście poznawczym, moralnym i wytwórczym 
- „wiara i rozum” czyli współbrzmienie dwu uzupełniających się sfer kondycji ludzkiej” porządku religijnego i 
naukowego 
- wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etyczne 
- wybrane elementy historii filozofii na przykładzie systemu filozoficznego św. Augustyna 
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GIMNASTYKA MÓZGU 
Zajęcia oparte na nauce i praktyce radosnego uczenia się. 
 
 
 
 
KURS JĘZYKA MIGOWEGO 
Kurs obejmuje III stopnie zaawansowania. I stopień obejmuje poznanie znaków daktylograficznych (alfabet 
palcowy, znaki liczebników) a takŜe 400 podstawowych znaków ideograficznych. KaŜdy kolejny stopień to 500 
nowych znaków ideograficznych. 
 
LOGOPEDIA 
Zajęcia obejmują diagnozowanie i terapię zaburzeń mowy, terapię pedagogiczną, terapię zaburzeń związanych 
z zespołami pourazowymi; pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. 
 
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA STUDYJNEGO FORMA 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu na ASP i architekturę z rysunku i malarstwa studyjnego z martwej natury i 
postaci w zakresie kompozycji, proporcji, perspektywy i materii.  
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA FASCYNACJE 
Zajęcia składające się z dwóch cyklów rozwijających uzdolnienia i wyobraźnię plastyczną oraz sprawność 
manualną w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i formy przestrzennej. Cykl „Dziecięcych Warsztatów 
Architektonicznych” kształcących zainteresowanie architekturą i  rozwijających wyobraźnię  przestrzenną. Cykl 
„Rodzinne spotkania ze sztuką” czyli rodzinne konkursy plastyczne, plenery malarskie i warsztaty. Proponowane 
zajęcia  przeznaczone są dla dzieci,  młodzieŜy oraz dorosłych. 
 
WARSZTATY EKOLOGICZNE 
Zajęcia mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz uwraŜliwienie młodzieŜy na problemy ochrony 
środowiska. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu podpisanego przez władze miasta Rybnika oraz 
Naczelnika Wydziału Edukacji.  
 
KURSY PRZYGOTOWAWCZE  
Kursy to usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. 
- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z biologii   
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z chemii 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z historii 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka polskiego   
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka angielskiego  
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z matematyki 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z wiedzy o społeczeństwie 
 
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  
Nauka języków obcych, w grupach o róŜnym stopniu zaawansowania oraz indywidualne zajęcia dla dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych. 
- język angielski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy 
  i dorosłych 
- język niemiecki dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy 
  i dorosłych  
- język włoski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy i   
  dorosłych 
- język rosyjski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy i   
  dorosłych 
 
STUDIUM MUZYKI ROZRYWKOWEJ 
Studium skierowane jest do osób chcących poszerzać swoje horyzonty muzyczne. Zajęcia prowadzi 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, z bogatym doświadczeniem scenicznym. Uczniowie biorą udział w 
róŜnych konkursach i koncertach, m.in. w Koncercie dla Rodziców. 
- Gitara - klinika gitarowa (gitara akustyczna i elektryczna), gitara akustyczna 
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych 
  keyboard (pianino elektryczne KAWAI) dla początkujących 
- Śpiew - dla początkujących i zaawansowanych 
 
AKWARYSTYKA 
Nauka samodzielnego prowadzenia hodowli ryb i roślin w akwarium. Wyrobienie systematyczności i 
odpowiedzialności za podwodny świat roślinny i zwierzęcy 
 
BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI RYBNICKIEJ  
Pełnoletni uczestnicy uczą się: łucznictwa, szermierki, szyją stroje, wykonują średniowieczne przedmioty, a 
takŜe poruszają  problemy obyczajowe, społeczne i polityczne epoki średniowiecza. Biorą udział w 
ogólnopolskich imprezach historycznych, między innymi Brewerie Toszeckie, Turniej Rycerski w Toszku, 
OblęŜenie Klasztoru w Legnicy.  
 
KLUB FOTOGRAFICZNY FORMAT 
Klub zrzesza pasjonatów fotografii. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z techniki fotografii, z historii 
fotografii, z aktualnych wydarzeń w świecie fotografii. Odbywają się równieŜ zajęcia w studio fotograficznym. 



8 
 

Członkowie klubu są aktywni na polu artystycznym zdobywając liczne nagrody i wyróŜnienia w konkursach 
fotograficznych, m.in.:  
III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych Olsztyn 2011, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na 
Najlepszy Projekt Fotograficzny w Zamościu, I miejsce w IX edycji Regionalego Konkursu w Obiektywnie 2011 
"A to miłość jest...", I nagroda w konkursie „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2011”. W roku 2011 
klub fotograficzny Format był organizatorem: 8 Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w dniach 18-20 marca 
2011, konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2011”. 
 
PIELĘGNACJA ROŚLIN I PSZCZELARSTWO 
Zajęcia skupione wokół trzech grup tematycznych: uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych, hodowla rośli 
egzotycznych ((kaktusów i sukulentów), pszczelarstwo. 
 
PRACOWNIA MODELI LATAJĄCYCH  
Popularyzacja "małego lotnictwa" poprzez budowę latawców, balonów, rakiet, modeli szybowców i samolotów, 
w tym równieŜ sterowanych radiem. Udział w zawodach balonów na ogrzewane powietrze, zawodach modeli 
latających, zawodach latawcowych, zawodach modeli holowych. 
 
GRUPA TANECZNA SUELLO 
Grupa zamknięta, średnio zaawansowana dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Zajęcia uczą  
podstaw klasyki, jazzu oraz modern dance. MłodzieŜ poznaje takŜe kilka choreografii z tańca nowoczesnego 
(pop, funky, hip hop). Doskonali dynamikę i płynność ruchu oraz świadomość  pracy z drugim tancerzem. 
 
FORMACJA TANECZNA MOOG 
Formacja reprezentuje Fundację Elektrowni Rybnik na festiwalach tanecznych, przeglądach i konkursach. 
Głównymi stylami tanecznymi formacji to: taniec współczesny, jazz, modern oraz taniec nowoczesny.  
 
PROFESJONALNA SZKOŁA BBOYINGU "AZIZI HUSTLAZZ" 
Wprowadzenie początkujących uczestników w świat bboyingu. Doświadczonym bboy’om  zajęcia  
mogą pomóc w drodze tanecznej. Zajęcia uczą rytmiki oraz podstawowych elementów tańca: Top  
Rock, Power Moves, Drops, Freezes.  
 
SZKOŁA TAŃCA SALSA 
Zajęcia dla młodzieŜy i dorosłych. Kurs składa się z dziewięciu spotkań (kaŜde 90 min.), podczas  
których uczestnicy zapoznają się ze Światowym Programem Tanecznym.  

 
GRUPA TANECZNA PROMYK  
Na zajęciach dzieci w wieku 8-10 lat uczą się tańca nowoczesnego oraz technik jazz i modern. Zajęcia 
rozpoczynają się od rozgrzewki, a następnie prowadzona jest nauka układów tanecznych.  
 
GRUPA TANECZNA REKREACYJNA 
Grupa ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku 7 – 10 lat, zaczynających swoją karierę związaną z tańcem. 
Dzieci głównie będą się uczyć tańca nowoczesnego oraz poznają elementy z tańca klasycznego.  
 

             GRY I ZABAWY Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawami języka angielskiego. Liczne gry i zabawy pobudzają aktywność 
dzieci, które poznają tajniki języka poprzez rymowanki, piosenki, wierszyki. Praca w kole, twórczość – zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy w języku angielskim to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 
4,5 – 7 lat. 
 
DZIECIĘCA SZKOŁA TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
W prosty i przystępny sposób dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych poznają tajniki tańców  
standardowych i latynoamerykańskich. Biorą udział w turniejach i pokazach tanecznych. 
 
KLUB AKTYWNEGO SZKRABA 
Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat, których celem jest wspomaganie rozwoju dziecka we 
wszystkich aspektach, zgodnie z jego potencjałem i moŜliwościami w atmosferze wzajemnego szacunku, 
akceptacji i bezpieczeństwa. 
 
KOLEJKA H0 
Zajęcia rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz refleksu. Uczestnicy mogą korzystać z taboru 
naleŜącego do Koła (makieta jest jedyną ogólnodostępną w regionie). 
 
WIELKI TEATR MAŁEGO AKTORA 
Połączenie drobnych form aktorskich, pantomimy, dramy, teatru ruchu z ogólnorozwojowymi zabawami  
z zakresu duŜej i małej motoryki, podstaw rytmiki i pracy z dźwiękiem. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku  
4,5 – 7 lat. 
 
RYBNICKI MAGAZYN KULTURALNO - SPOŁECZNY „ZALEW KULTURY”  
W 2011 roku wydano 10 numerów magazynu obejmujących tematykę kulturalną, społeczną dotyczącą głównie 
regionu śląskiego. Magazyn był bezpłatny, wydawany w nakładzie 1200 egzemplarzy, tworzony przez 
wolontariuszy licealistów i studentów.  
 
KABARET CHWILOWO KALORYFER 
Grupa w 2011 roku zdobyła I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Sceny Kabaretowej ZYG-ZAK w Poznaniu, I 
miejsce na Śląskim Przeglądzie Kabaretów w Świętochłowicach. 
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KABARET MŁODYCH PANÓW 
Jeden z najlepiej utytułowanych kabaretów polskich w ostatnim czasie. Finaliści i laureaci wielu ogólnopolskich 
przeglądów kabaretowych. W dorobku artystycznym mają wiele realizacji telewizyjnych. 
W 2011 wydał płytę DVD Kabaret Młodych Panów Z Młodymi Jak Najbardziej. 
 
KABARET N.O.C. 
Grupa W 2011 roku zdobyła I miejsce  w Kabaretowych Mistrzostwach Świata. 
 
KABARET NOŁ NEJM 
Grupa obecnie daje około 90 występów rocznie na terenie całej Polski, i w opinii wielu ludzi jest jedną z 
ciekawszych grup kabaretowych młodego pokolenia. Kabaret NOŁ NEJM ma na swoim koncie wiele nagród i 
wyróŜnień. Jest laureatami wszystkich ogólnopolskich festiwali kabaretowych. 
 
KABARET KAŁASZNIKOF 
Grupa w 2011r z z programem "Trzy-czwarte!" zdobyła GRAND PRIX, Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę 
Dziennikarzy na festiwalu PRZEWAŁKA w Wałbrzychu. 
 
OTWARTE ZAJĘCIA Z TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 
Przeznaczone dla dorosłych i młodzieŜy od lat 15, zarówno dla początkujących jak i bardziej doświadczonych 
tanecznie. Bazą zajęć jest taniec współczesny (praca z centrum ciała, oddechem,i.t.p) Zajęcia mają bardzo 
zróŜnicowaną intensywność i dynamikę. Często zawierają elementy  tańca fizycznego, improwizacji ruchowych i 
innych stylów tanecznych. Doskonale  rozwijają siłę fizyczną, zwinność, szybkość i ogólną świadomość ciała. 
Pomagają  teŜ w rozładowaniu napięć wynikających z zablokowanych w ciele emocji, słuŜą integracji 
uczestników i przełamywaniu barier ruchowych. Istnieje moŜliwość dołączenia do uczestników zajęć w 
dowolnym momencie. 
 
TANIEC WSPÓŁCZESNY – GRUPA WAHADŁO  
Doskonalenie techniki tanecznej w stopniu zaawansowanym. Członkinie grupy systematycznie uczestniczą w 
profesjonalnych warsztatach tańca, biorą udział w projektach artystycznych i współpracują z zawodowymi 
tancerzami, choreografami i reŜyserami, wykorzystując nabytą wiedzę  do tworzenia własnej estetyki i formy 
wyrazu. Grupa bierze udział w róŜnego rodzaju Festiwalach, projektach i warsztatach.  
05.03.2011 prezentacja spektaklu „na wypasie” w Rydułtowskim Centrum Kultury  w ramach „Pływalni 
Artystycznej”  
20.03.2011 prowadzenie warsztatu „w rytmie gestu i wyobraźni w RCK w Rydułtowach 
10.04.2011 udział w Tyskich Spotkaniach Teatralnych i zdobycie II nagrody za spektakl „śywopłot” 
28.05.2011 udział w projekcie „Deptak ReWita” (projekt rewitalizacji ul. Powstańców w Rybniku) 
05.06.2011 udział w projekcie „Poruszeni Teatrem” w Wodzisławiu Śląskim  
09.06.2011 zorganizowanie imprezy „Wokół Wahadła” w Fundacji Elektrowni Rybnik i premiera spektaklu 
„Cdn.n” 
11.06.2011 prezentacja spektaklu „śywopłot” na festiwalu SOFFT w Szczecinie  
02.08.2011 realizacja (udział) w  teledysku  „Light” Przemka Strączka 
07.10.2011 prezentacja etiudy w ramach Portu Sztuki z udziałem osób głuchoniemych 
13.10.2011 zorganizowanie warsztatu contact-improwizacji w Fundacji Elektrowni Rybnik 
22.10.2011 prezentacja spektaklu „śywopłot” i „Cdn.n” w ramach Sceny Tańca Współczesnego w Krakowie 
26,27.11.2011- prezentacja etiudy „just go” w ramach eliminacji festiwalu Solo Duo w Warszawie i 
zakwalifikowanie się do finału tego festiwalu w Budapeszcie  
udział Grupy Wahadło w wielu warsztatach tanecznych i teatralnych w Bytomiu, Warszawie, Lublinie i Połczynie 
-Zdroju 
 
TEATR TAŃCA NAVRAS 
Działalność teatru zakłada trzy dziedziny rozwoju: pedagogiczną, artystyczną i impresaryjną. Zespół składa się 
z młodzieŜy w róŜnym wieku; formuła teatru jest otwarta. Zespół zdobył II nagrodę na Festiwalu Teatralnym w 
Rybniku spektakl "Łupina" 
13.01.2011 - Premiera spektaklu "Porywacze ciał" na wieczorze sztuk w DK Chwałowice.   
17.06.2011 - Przygotowanie i zaprezentowanie widowiska tanecznego "Bab-ili brama Boga" w czasie dni 
Rybnika w Focus Mall Rybnik.  
25.06.2011 - Zaprezentowanie  widowiska tanecznego "Bab-ili brama Boga" na Zalewaniu.  
16.07.2011 - Zaprezentowanie widowiska tanecznego "Bab-ili brama Boga"  na III Nocnych 
Konfrontacjach na ośrodku wypoczynkowym w Olzie. 
19.11.2011 - Zorganizowanie imprezy charytatywnej  "Podaj Łapę 2" w Klubie Energetyka - 
zaprezentowanie spektakli "Łupina" , "Bab-ili Brama Boga"  
 
MAŁA AKADEMIA TEATRALNA  
Wszechstronnie przygotowujące warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 8 – 13 lat. Ćwiczenia pamięci, głośne i 
wyraźne mówienie, wzbogacenie słownictwa, swobodne wypowiedzi. Inspirowanie i rozbudzanie twórczej 
ekspresji. Rozwijanie róŜnorodnych form ekspresji: wyraŜanie gestem, ruchem zjawisk otaczającej nas 
rzeczywistości, treści literatury, muzyki. Współdziałanie w tworzeniu wszystkich elementów spektakli 
teatralnych, samodzielne wykonywanie potrzebnych do przedstawienia dekoracji. Udział w kreowaniu 
przedstawień. Oswajanie z publicznymi występami.  W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia z : gry 
aktorskiej, choreografii scenicznej, tańca współczesnego, uczenie dykcji, ćwiczenie pamięci, recytatorstwo 
(kształcenie głosu i wymowy), mimika, podstawy pantomimy, wyraŜania emocji, poezja śpiewana 
(umuzykalnienie), ćwiczenia ruchowe. 
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TEATR Z NAZWĄ 
Połączenie pasji, wraŜliwości artystycznej uczestników z doświadczeniem i wiedzą teatralną reŜysera, pozwala 
grupie tworzyć ciekawe spektakle satyryczno – groteskowe. Grupa aktywnie bierze udział w festiwalach 
regionalnych i ogólnopolskich. 
 
TEATR SZTUKI MARIANA BEDNARKA  
Teatr autorski. Do wszystkich spektakli scenariusze pisze Marian Bednarek, które takŜe sam reŜyseruje, 
opracowuje do nich scenografię i kostiumy; współpracuje z wieloma aktorami. Teatr w roku 2011 zrealizował 
premierę nowego spektaklu „Korespondenci” (16 kwietnia )– Fundacja Elektrowni Rybnik, oraz premierę etiudy 
teatralnej – 12 marca podczas 4 Prezentacji Poezji Wizualnej w Pub Paleta w Rybniku. Teatr występował na 
występach gościnnych i festiwalach: 
Ogólnopolska Biesiada Teatralna „WEJRZENIA” w Maszewie (2 maj)  – spektakl „Korespondenci” 
Festiwal Sztuki Teatralnej w Rybniku (14 maj) – spektakl „Korespondenci” oraz etiuda teatralna „Czarny Punkt” 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WERTEP” w Hajnówce  (5 sierpień) – spektakl„Ballada o kwadracie” 
Międzynarodowy Festiwal Działań Ulicznych „LA STRADA” w Kaliszu  (17 czerwiec) – spektakl „Ballada o 
kwadracie” 
Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych „TEATRON” w śorach (15 lipiec) – spektakl „Ballada o kwadracie” 
Występ gościnny w klubie „Zwierciadło” w Rybniku – „Czarny Punkt” (26 marzec) 
Występ gościnny w herbaciarni „White Monkey” w Rybniku – etiuda „Czarny Punkt” (19 sierpień) 
Występ gościnny w pubie „OberŜa” w Rybniku –  performance „Wena”  (9 luty) 
Jarmark sztuki - Wiosna ludów  w Jastrzębiu Zdrój – performance „Wena” (25 maj) 
Występ gościnny – Fundacja Elektrowni Rybnik – spektakl „Ballada o kwadracie” (11 wrzesień) 
Występ gościnny w Teatrze Ziemi Rybnickiej – spektakl „Korespondenci” (17 wrzesień) 
Występ gościnny w Teatrze KOREZ w Katowicach – spektakl „Korespondenci” (24  listopad) 
 
KRYTA PŁYWALNIA 
Basen kryty o wymiarach 25m x 15 m, z krystalicznie czystą wodą, o stale kontrolowanej jakości. 
Przestronna niecka zapewnia komfortowy relaks w gronie przyjaciół i rodziny, jak i profesjonalny trening, na 
wyznaczonych torach, a wszystko to pod czujną i profesjonalną opieką ratowników. 
 
ZREALIZOWANE PROJEKTY Z ZAKRESU REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 
 
FIZYKOTERAPIA 
Świadczenie usług rehabilitacyjnych realizowanych w obiekcie krytej pływalni :inhalacje, sollux, elektroterapia - 
diadynamic, jonoforeza, interdyn, galwanizacja, prądy Traberta i inne, magnetoterapia, laser, krioterapia,  
stymulacje - prądy Kotza, elektrostymulacje, ultradźwięki, terapia skojarzona, masaŜ oscylacyjny. 
 
HYDROTERAPIA  
Obejmuje: masaŜ podwodny częściowy, masaŜ podwodny nóg, masaŜ wirowy, kąpiel perełkowa, bicze szkockie. 
 
MASAś 
Prowadzimy masaŜ częściowy: kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, techniki specjalistyczne oraz masaŜ 
całościowy. MasaŜe kamieniami wulkanicznymi, masaŜ ajuwerdyjski, masaŜ stemplami. 
 
KINEZYTERAPIA 
Gimnastyka usprawniająca (UGUL ), gimnastyka indywidualna z terapeutą, gimnastyka korekcyjna na sali, 
gimnastyka korekcyjna łącznie z basenem, bieŜnią, cykloergometrem. 
 
ODNOWA BIOLOGICZNA 
Obejmuje zabiegi hydroterapii i masaŜ suchy. 
 
GABINET  LEKARSKI 
Porad udziela lekarz specjalista ortopeda traumatolog Robert Stroka. Gabinet jest czynny dwa razy w tygodniu. 
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI 
 
WSPOMAGANIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „KUŹNIA”, KTÓRE POSIADA SEKCJE SPORTOWE 
 
SEKCJA śEGLARSKA 
Zawodnicy osiągają sukcesy w regatach ogólnopolskich, europejskich oraz światowych. Sekcja zorganizowała 
między innymi:  
8-10.04.2011 Rybnickie Regaty śeglarskie - regaty rozpoczynające sezon regatowy w Polsce 
7-9.09.2011 Regaty Ŝeglarskie  Puc Har Rybnika-Interpuchar 
Regaty Pucharu Polski i Mistrzostwa Śląska dla klasy Laser4.7  w klasach: Optimist, Europa, Laser4.7, Laser 
Radial 
15-16.10.2011 Zakończenie sezonu Ŝeglarskiego w TS Kuźnia 
 
SEKCJA JEŹDZIECKA 
Sekcja koncentrowała się na szkoleniu dzieci i młodzieŜy w skokach i ujeŜdŜaniu. Zorganizowała Mistrzostwa 
Śląska w Skokach oraz eliminacje Makroregionalne do OOM w skokach. 
7-8.05.2011 Zawody Krajowe w WKKW 
8.05.2011 Zawody Regionalne w skokach 
3-4.09.2011 Mistrzostwa Śląska w WKKW 
3-4.09.2011 Zawody Regionalne w skokach oraz Mistrzostwa Śląska w Skokach Amatorów 
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SEKCJA WĘDKARSKA  
Członkowie brali udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Sekcja zorganizowała zwody wędkarskie 
metodą spławikową: 
26.03.2011 Rozpoczęcie sezonu 
03.04.2011 Puchar Śląska  
14.05.2011 Grand Prix Sekcji -1  
12.06.2011 Grand Prix Sekcji -2 
25.06.2011 Grand Prix Sekcji -3 
06.11.2011 Zawody Wędkarskie  o Puchar Prezesa Elektrowni „Rybnik” 
 
SEKCJA SZACHOWA  
Wychowankowie tej sekcji to medaliści Mistrzostw Śląska, Polski i Europy. Sekcja zorganizowała wiele imprez 
szachowych:  
06.01.2011 Noworoczny Turniej Szachowy 
8.02.2011 Turniej Szachowy o „Podkowę konika” 
15.03.2011 Otwarte Szachowe Mistrzostwa TS „Kuźnia” 
15.03.2011 Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Szachach 
16.03.2011 Miejskie Igrzyska Szkół Gimnazjalnych w Szachach 
5.04.2011 Finał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Gimnazjalnych w Szachach 
07.04.2011 Finał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w Szachach 
10.05.2011 Szachowa Majówka 
03.06.2011 XVII Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2011. Zawody szkół podstawowych i 
gimnazjów w szachach.  
20.09.2011 Otwarty Puchar TS „Kuźnia” 
04.10.2011 Turniej Szachowy o czapkę śliwek 
05.11.2011 III Międzynarodowy Turniej Szachowy Przyszłych Arcymistrzów 
27-30.12.2011 Puchar Powiaty Rybnickiego w Szachach 
12-22.12.2011 Gwiazdkowo- noworoczny turniej tenisa ziemnego dla uczestników szkółki tenisowej FER 
 
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO 
W treningach uczestniczą dzieci, młodzieŜ i dorośli. DruŜyna występuje w rozgrywkach Ligi Śląska Juniorów. W 
2011 roku duŜy sukces odniosła startująca w rozgrywkach Pucharu Polski w Tenisie Stołowym na szczeblu 
wojewódzkim docierając do ¼ finału.  
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA          
WELLNESS & SPA
Body space, fitvibe-platforma wibracyjna, grota solna, sauna, solarium, vacumed 
 
FITNESS CLUB 
Aerobik, aqua aerobik, BPU-brzuch,pośladki,uda, fitness trening, joga, joga dla dzieci, pilates, siłownia + strefa 
cardio, step, total body conditio, sauna infrared, tai-chi, indoor cycling, nordic walking, zumba, trening 
personalny i multipersonalny, spinning, spinning dla zaawansowanych 
 
KORTY TENISOWE 
Wysoki standard : 4 korty z plastikowymi liniami, siatki wychwytujące między kortami, szkółka tenisowa 
prowadzona przez doświadczonego trenera, moŜliwość wykupienia indywidualnych lekcji z trenerem, moŜliwość 
gry przy świetle w godzinach wieczornych. 
 
ZREALIZOWANE REMONTY I INWESTYCJA (UTRZYMANIE MAJĄTKU) 
 
Remont przelewu niecki basenu, plaŜy oraz kawiarenki. 
 
Modernizacja systemu informatycznego w księgowości. 
 
Dokończenie instalacji monitoringu, między innymi na kortach tenisowych. 
 
Wymiana drzwi automatycznych wejściowych na parterze basenu obok szybu windy zgodnie z zaleceniami 
StraŜy PoŜarnej. 
 
Ukończenie pierwszego etapu (podpiwniczenie) zaplecza socjalno-szatniowego na kortach tenisowych. 
 
Remont w Klubie Energetyka pomieszczeń: sala kameralna i toaleta damska i męska, sala 50, 16, 8, 9. 
 
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POśYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2011   
Koszty te wyniosły 7043 181,62 zł, z czego na koszty z podziału wyniku finansowego za 2010 rok przypada 
kwota 679 271,95 zł, pozostałe koszty w całości zostały pokryte z otrzymanych darowizn 
i innych wpłat na działalność statutową.  
 
Przychody z realizacji działalności odpłatnej poŜytku publicznego i otrzymanych darowizn i dotacji  
w 2011 r  wyniosły  5 638 169,53 zł, z czego: 

         - z darowizn                                         3 700 000,00 zł 
         - z wpłat 1% opp                                       17 164,53 zł 
         - otrzymane dotacje                                 200 907,33 zł 
         - przychody odpłatnej działalności           1 704 743,39 zł 
         - inne przychody operacyjne                       15 354,28 zł 
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Przychody z operacji finansowych wyniosły 37 536,73 zł i są to otrzymane odsetki od lokat wolnych środków 
pienięŜnych. 

 
Koszty operacji finansowych –  róŜnice kursowe 359,99 zł, odsetki karne 150,72 zł (dotyczą odsetek za zwłokę 
w zapłacie do Urzędu Skarbowego , wobec dostawców  oraz odsetek ) . Razem koszty operacji finansowych 
wyniosły 510,71 zł i o tyle pomniejszono zysk na operacjach finansowych. 

 
Strata z pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 7 629,64 zł. 
Zysk z operacji finansowych wyniósł 37 026,02 zł.  

 
Fundusz zakładowy w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie i wynosi 5 060 476,76  
z czego na działalność gospodarczą przypada 50 000,00 zł. 

 
FUNDACJA PROWADZI RÓWNIEś DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ZAREJESTROWANĄ W KRS W 
REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM 000204954 
Działalność realizowana jest poprzez  wynajem pomieszczeń, sprzętu, organizacji reklam, a przede wszystkim  
z prowadzone działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej tj. świadczenia usług – sauna, siłownia,  
grota solna, solarium, aqua aerobik, aerobik, TBC,  vacu-med., body –space, platforma wibracyjna itp.   
 
Przychody z działalności gospodarczej w 2011 roku wyniosły     1 280 407,34 zł  

- koszty działalności gospodarczej wyniosły                             515 963,95 zł 
 

Zysk osiągnięty na działalności gospodarczej w kwocie 764 443,39 zł  
zostanie w całości przekazany na realizację celów statutowych. 

 
W 2011 roku wzrosły przychody z działalności gospodarczej tj. o około 6,96 %, koszty wzrosły o 8,48%    
w stosunku do roku 2010 ,  wysokość zysku z działalności gospodarczej za 2011 rok – wzrosła   
o 389 149,64 zł. 
 
PRZYCHODY FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK W 2011 ROKU KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 
   - przychody z działalności  poŜytku publicznego                5 404 743,39 
   - przychody z działalności gospodarczej                           1 280 407,34  
   - przychody finansowe                                                        37 536,73 
   - pozostałe przychody operacyjne                                      132 796,77 
 
 Razem przychody    6 855 484,23 zł 
 

Darowizna otrzymana z Elektrowni Rybnik  SA w Rybniku  w kwocie  3 700 000,00 zł została zaksięgowana jako 
darowizna od fundatora w przychody działalności poŜytku publicznego. 

  
Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od lokat na rachunku bankowym  
w kwocie 37 536,73 zł.  
Pozostałe przychody operacyjne  : 
 
Fundacja otrzymała w 2011 roku dotacje na kwotę (netto)  200 907,33 zł + VAT  9168,03 zł,   
z czego: 

    - z Urzędu Miasta Rybnik                                                 99 115,26 zł 
    - z Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Śląskiego                 12 516,70 zł 
    - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego               50 000,00 zł 
    - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program MłodzieŜ 15 245,37 zł 
    - Fundacja PZU                                                               24 030,00 zł 
 

Z kwoty 200 907,33 zł na konto pozostałych przychodów operacyjnych zaksięgowane zostały dotacje dotyczące 
działalności nieodpłatnej w kwocie 103 275,37 zł, pozostała kwota  dotacji  97 631,96 zł została bezpośrednio 
odniesiona na konta przychodów działalności odpłatnej. 
Sprzedano na złom  zuŜytą lodówkę, kuchenkę elektryczną , grzejniki  za kwotę 192,00 zł, wiatę  
i magazynek metalowy za kwotę 30,00 zł  zł.  
Poza tym na koncie tym księgowane  są róŜnice VAT wynikające ze struktury  – kwota 15 354,28 zł, oraz 
przychody z wpłat 1% pdof na kwotę 13 944,70 zł i  róŜnice groszowe  0,42 zł.  
 
INFORMACJA O SPOSOBIE POZYSKANIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1 % 
PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH       
 
W 2011 roku Fundacja pozyskała z 1 % kwotę 17 164,53 zł. 
 
Kwota 17 164,53 zł została wydatkowana na działalność  statutową nieodpłatną i odpłatną  poŜytku publicznego  
Fundacji Elektrowni Rybnik. 
Za kwotę 11 996,26 zł pokryto koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną poŜytku publicznego  
Fundacji Elektrowni Rybnik: 
 
399,99  zł  -   sekcja akwarystyczna  -   zakup pokarmu dla rybek  
180,02  zł – sekcja kolejki HO- zakup modeli wagonów, piko 
8 610,00 zł – Zalew Kultury   - zakup usługi druku i składu magazynu 
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2 806,25 zł – Imprezy masowe nieodpłatne  
Pojedynek na Słowa  konkurs dla młodzieŜy kwotę 2 142,00 zł przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia dla 
zaproszonych artystów. 
Spotkanie z mikołajem  dla dzieci – zakup maskotek świątecznych   i słodyczy  664,25 zł. 
 
Za kwotę  5 168,27 zł  pokryto koszty związane z działalnością statutową odpłatną poŜytku publicznego  
Fundacji Elektrowni Rybnik : 
 
 470,92 zł – sekcja taneczna – pompony miniaturowe srebrne 
 582,44 zł - sekcja plastyczna  - farby, pędzle ,pastele, ksiąŜki, wycinanki. 
1 325,08 zł – gry i zabawy dla dzieci -zabawki , farby, kredki, flamastry, bloki, ksiąŜki, filmy, pojemniki  
130,10 zł  - sekcja turystyczna - przeznaczona na pokrycie kosztów wyprawy w góry 
696,43 zł – sekcja kolarska - przeznaczono na tusze do drukarki, wizytówki. 
1 353,30 zł - sekcja bowlingowa - kwotę przeznaczono na wynajem torów do bowlingu 
610,00 zł – sekcja biegów długodystansowych - przeznaczono na zakup nagród dla zawodników podczas 
zawodów biegowych. 
 
W Fundacji Elektrowni Rybnik nie przeprowadzono kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
KOSZTY FUNDACJI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:     

                                                              
   - koszty realizacji zadań poŜytku publicznego  6 363 909,67 zł 
   - koszty z podziału wyniku finansowego                                           679 271,95 zł  

   - koszty działalności gospodarczej  515 963,95 zł 
   - koszty finansowe  510,71 zł 
   - pozostałe koszty operacyjne                                               140 426,41 zł 
 
 Ogółem koszty  7 020 810,74 zł  

 
 
Wynik finansowy na działalności poŜytku publicznego to strata   1 609 041,85 zł 

wynik na działalności gospodarczej to zysk                               764 443,39 zł 
wynik finansowy brutto – strata                                               844 598,46 zł 
  

Koszty finansowe to przede wszystkim zapłacone odsetki 150,72 zł,  róŜnice kursowe w kwocie 359,99 zł. 
 

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim koszty jakie Fundacja nalicza w związku z rozliczaniem 
sprzedaŜy poprzez strukturę VAT  138 747,08 zł (w roku obrotowym struktura wynosiła 66%) oraz przekazanej 
darowizny na rzecz niepełnoprawnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej  w kwocie 1 679,33 zł . 

 
Przychody z działalności gospodarczej w stosunku do przychodów ogółem  wynoszą 18,68 % i wzrosły  
w stosunku do roku ubiegłego, koszty działalności gospodarczej w stosunku do kosztów ogółem wynoszą 7,3%  
i  wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.  
 

 
KOSZTY REALIZACJI CELÓW STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  WYNIOSŁY 6 139 594,53 ZŁ 
z czego na koszty administracyjne przypada 477 363,89 zł i obejmują płace i świadczenia zarządu, sekretariatu, 
księgowości, działu marketingu, rozliczania dotacji-umowa zlecenia oraz koszty materiałów biurowych, opłat 
telefonicznych, pocztowych, szkoleń, opłaty urzędowe, amortyzację środków trwałych uŜytkowanych przez tą 
grupę pracowników, pozostałe koszty utrzymania administracji. 
Koszty administracyjne stanowią 7,77% poniesionych kosztów statutowych.  
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w maju 2004 roku i prowadzi ją do chwili obecnej. 

 
ZATRUDNIENIE W 2011 ROKU KSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

m-c styczeń 50 osób 
m-c luty 49 osób 
m- marzec 49 osób 
m-c kwiecień 48 osób 
m-c maj 49 osób 
m-c czerwiec 49 osób 
m-c lipiec 49 osób 
m-c sierpień 48 osób 
m-c wrzesień  48 osób 
m-c październik 48 osób 
m-c listopad 49 osób 
m-c grudzień 49 osób 

 
struktura zatrudnienia: 
zarząd         1 osoba 
kadra kierownicza 3 osoby 
pracownicy biurowi 7 osób 
pracownicy na stanowiskach robotniczych 38 osób 
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W działalności gospodarczej zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę, oraz średnio w m-cu 10 osób na umowę 
zlecenie przy realizacji usług „poprawa kondycji fizycznej”, pozostała działalność gospodarcza to przede 
wszystkim najem pomieszczeń, sprzętu oraz reklama i w tej działalności nie jest zatrudniona Ŝadna osoba. 
Wynagrodzenie z tyt. umów o pracę w działalności gospodarczej wyniosło 215 681,41 zł, oraz ubezpieczenie 
społeczne i inne świadczenia 43 136,28 zł.  
Łączna kwota wynagrodzeń i świadczeń z tyt. umowy o pracę wypłacona w  2011 roku wyniosła: 

- wynagrodzenia                                                                     1 398 125,10 zł 
- premie, nagrody 348 948,00 zł 
- świadczenia                                                                            123 736,16 zł  
- składka ZUS(pracodawca)                                                        310 485,16 zł 

 
  2 181 294,42 zł 

 
W 2011 roku wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno –prawnych – 
dotyczy to instruktorów kół zainteresowań, trenerów sekcji sportowych oraz artystów w łącznej kwocie 
751 310,29 zł. (dotyczy średnio 40-60 osób w miesiącu), zatrudnionych od m-ca stycznia do grudnia z przerwą 
w miesiącach wakacyjnych. Średnie wynagrodzenie miesięczne instruktorów, trenerów to około 780,00 zł. 

 
FUNDACJA NIE UDZIELIŁA śADNYCH POśYCZEK PIENIĘśNYCH POZA PKZP I ZFŚS 
Wolne środki pienięŜne najczęściej z otrzymanych darowizn lokowane są na koncie lokat terminowych. Na dzień 
31.12.2011 roku na rachunkach bankowych  i w kasie znajdowały się środki pienięŜne w kwocie 141 528,59 zł. 

 
FUNDACJA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 NIE POSIADA śADNYCH OBLIGACJI I UDZIAŁÓW 

 
FUNDACJA W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2004 ROKU ZAKUPIŁA z Elektrowni Rybnik nieruchomości oraz prawo 
wieczystego uŜytkowania gruntu w kwocie zł 4 320 035,52 oraz środki trwałe znajdujące się  
w tych obiektach budowlanych na kwotę zł 651 278,79. Łączna kwota zakupu 4 971 314,31 zł. 

 
Zakupione nieruchomości to budynek Krytej pływalni wraz z Ośrodkiem rehabilitacyjnym oraz Budynek Domu 
Kultury wraz z parkingiem, kortami tenisa ziemnego oraz drogami i chodnikami. Obiekty połoŜone są blisko 
zalewu Elektrowni Rybnik. Obiekty przeznaczone są do działalności statutowej Fundacji. W 2005 roku 
Elektrownia Rybnik udzieliła Fundacji poŜyczkę w kwocie 1 200 000,00 zł. na spłatę zadłuŜenia – zapłacenia 
zobowiązań z tyt. zakupu nieruchomości i środków od Elektrowni Rybnik. Zgodnie z umową uregulowano całość 
zobowiązania  31.01.2008r . 
 
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2011  wynosi 6 264 421,32 zł, wzrosły w stosunku  
do roku ubiegłego o 95 985,25 zł. 

 
WARTOŚĆ AKTYWÓW I PASYWÓW WYKAZANYCH W BILANSIE ZA 2011 ROK WYNOSI 
4 687 890,83ZŁ  
Zobowiązania długoterminowe nie występują, zobowiązania krótkoterminowe to bieŜące zobowiązania z tyt. 
dostaw i usług  75 590,78 zł, wynagrodzeń 83 301,12 zł, podatków, ubezpieczeń i świadczeń w kwocie 
177 805,43 zł,  oraz inne w kwocie 22 977,13 , fundusze specjalne 123 023,71 zł.     
Całość zobowiązań krótkoterminowych została uregulowana do końca miesiąca lutego 2012 roku.  
Fundacja nie posiada Ŝadnych innych zadłuŜeń. 
 
FUNDACJA NIE POSIADA śADNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jak i zadań zleconych przez podmioty 
państwowe i samorządowe. Otrzymała jedynie dotacje w formie pomocy na  organizowane imprezy masowe            
w kwocie 200 907,33 zł. 

 
Wynik finansowy za 2011 rok to strata brutto w   kwocie  844 598,46 zł. 
 
Podatek od osób prawnych wyniósł  11 078,00 zł, jest  to podatek  od opłat za składkę PFRON  
w kwocie 9124,18 zł , zapłaconych odsetek karnych 28,73 zł , opodatkowania funduszu reprezentacyjnego  
319,36 zł , podatek od przekazanej nagrody  304,07 zł , inne zakupy 19,00 zł oraz od zakupionych środków 
trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (wydatki na inne cele niŜ statutowe) w kwocie             
1 282,70 zł. 
W  rachunku zysków i strat za 2011 rok wykazano podatek od osób prawnych  w  wysokości 11 078,00 zł   
 

      -wynik finansowy netto to strata i wynosi 855 676,46 zł na którą składa się: 
      -wynik finansowy netto na działalności statutowej (strata)      -1 609 041,85 zł 
      -wynik finansowy netto na działalności gospodarczej (zysk)    +  764 443,39 zł 

 
FUNDACJA W 2011 ROKU NIE  ZOSTAŁA OBJĘTA śADNĄ  KONTROLĄ 
 

 
Badanie za 2011 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 10/2011 z dnia 19-09-2011 r  Rady Fundacji  zlecono  firmie 
„BUFIKS” Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową koszt badania wynosi          
6 500,00zł +  VAT. 
 
 
 
Rybnik, dnia 29.02.2012 r.   PREZES ZARZĄDU 
                                                                                                   Fundacji Elektrowni Rybnik 
 
                                                                                                    STANISŁAW WÓJTOWICZ 
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