
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina RYBNIK

Powiat RYBNIK

Ulica UL. PODMIEJSKA Nr domu 43 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-207 Poczta RYBNIK Nr telefonu 32-739-18-98

Nr faksu 32-739-11-74 E-mail sekretariat@fundacjarybnik.pl Strona www www.fundacjarybnik.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27823853600000 6. Numer KRS 0000204954

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

Robert Osóbka Prezes Zarządu TAK

Zbigniew Kajdanowski Członek Zarządu TAK

Barbara Elżbieta Śmieja 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

Katarzyna Kozłowska Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Tadeusz Kukiełka Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Kowalik Członek Rady Fundacji TAK

Adam Piotr Muszala Członek Rady Fundacji TAK

Mieczysław Koczy Członek Rady Fundacji TAK

Justyna Maria Szweda 
Sekuła

Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Beata Kisiel Sekretarz Rady Fundacji TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) ochrona i promocja zdrowia
b) działalność wspomagająca rozwój skutecznej walki z chorobami
c) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
e) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
f) działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
h) przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja 
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkomanii
i) działanie wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i 
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 
3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji
j) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność nieodpłatna:
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 85.59.B),
- Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

b) działalność odpłatna:
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsce krótkotrwałego zakwaterowania 
(PKD 55.20.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- Nauka języków obcych (PKD 85.59. A),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 85.59.B),
- Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
- Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
- Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z), 
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 
90.01.Z),
- Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
2. Niezależnie od wskazanych powyżej działań podejmowanych dla 
realizacji swych celów statutowych Fundacja realizuje cele, jakimi jest 
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez:
- Monitorowanie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych 
ludności;
- Organizowanie i finansowanie badań diagnostyczno - rehabilitacyjnych;
- Objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup 
wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu 
społecznym; 
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej 
oraz tworzenie warunków do rozwiązywania w formie organizacyjnej lub 
dofinansowywania bezpośrednich szkoleń, sympozjów, zebrań z udziałem 
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przedstawicieli nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce zdrowia;
- Podejmowanie opieki i rehabilitacji nad osobami przewlekle chorymi i 
niepełnosprawnymi, stwarzanie możliwości powrotu do czynnego i 
aktywnego życia;
- Tworzenie warunków do wczesnego wykrywania schorzeń i innych 
problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz 
do prowadzenia promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej;
- Zmniejszanie i zmiany struktury spożycia substancji uzależniających oraz 
zmniejszanie szkód zdrowotnych spowodowanych nimi;
- Promocję zdrowia, to jest zwiększanie aktywności fizycznej 
organizowanie i finansowanie imprez sportowych; 
- Współudział w finansowaniu leczenia farmakologicznego i zaopatrzenia 
medycznego osób w trudnej sytuacji finansowej;
- Udostępnianie konta bankowego osobom organizującym zbiórki 
pieniężne na udokumentowane leczenie, badania diagnostyczne i 
rehabilitację; 
- Organizowanie imprez i zbiórek środków finansowych na realizację celów 
statutowych;
- Świadczenie usług reklamy;
- Wspieranie finansowe placówek opieki zdrowotnej oraz indywidualnych 
pacjentów;
- Promowanie akcji zbierania środków finansowych na rzecz osób 
podlegających leczeniu, bądź rehabilitacji;
- Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych i społecznych w kraju i poza jego granicami;
- Współpracę z instytucjami państwowymi, oraz osobami fizycznymi i 
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami, 
realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. ZREALIZOWANE PROJEKTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Płyniemy Polsko
Celem akcji Płyniemy Polsko było opłynięcie Polski na skuterach wodnych Wisłą, Bałtykiem i Odrą oraz przeprowadzenie zbiórki 
pieniędzy na wynajem sprzętu i prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym i autyzmem. 
Celem tego projektu jest charytatywność a dokładnie zbiórka środków finansowych na rehabilitację naszych podopiecznych z 
autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa oraz polepszanie jakości ich życia w sposób stały. Terapia odbywa się na 
obiekcie basenowym Fundacji PGE Energia Ciepła przez cały rok z instruktorami nurkowania. Każdy z podopiecznych 
wyposażony jest w sprzęt  do nurkowania dostosowany do jego potrzeb i niepełnosprawności. 

Płyniemy Polsko. Wyprawa na Grenlandię. Akcja charytatywna dla osób niepełnosprawnych
Ekspedycja była kontynuacją projektu Płyniemy Polsko. Dziesięciu żeglarzy pokonało trasę ponad 1000 mil morskich, każda mila 
była przeliczana na złotówki i tym samym uruchomiona została zbiórka środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu 
do nurkowania oraz organizację zajęć z instruktorami na basenie dla niepełnosprawnych z autyzmem i porażeniem mózgowym.
Na obiekcie basenowym Fundacji odbywają się terapie, wokół których skupiają się wolontariusze, nurkowie, terapeuci. 
Nurkowanie pozwala się odprężyć, wyciszyć, wyregulować swój oddech i skupić się na nim. U osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, dodatkowo redukuje się poziom spastyczności mięśniowej osłabionej mniejszym działaniem sił grawitacji. Dochodzi 
do rozluźnienia tkanek ciała, a to pozwala na lepsze krążenie krwi i tlenu.

Maratonówką po zdrowie
Osoby dorosłe z niepełnosprawnością zdobywały wiedze i umiejętności w powożeniu zaprzęgami dwukonnymi. 8 uczestników 
wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego trenera w tej dyscyplinie sportu. Uczestnicy zdobywali 
umiejętności w: ujeżdżeniu, zręczności w powożeniu, jak również odbywali maraton w lasach rudzkich, gdzie do pokonania mieli 
trasę ok. 10 km z przeszkodami terenowymi. Ważnym elementem działań terapeutycznych był kontakt ze zwierzęciem oraz jego 
pielęgnacja i nawiązanie więzi emocjonalnej. 

Zdrowie dla wszystkich 
Kontynuacja projektu dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym ze spektrum autyzmu. W ramach projektu 
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odbywają się zajęcia: hipoterapii oraz grupowe zajęcia terapeutyczne. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z dużego basenu 
i grot solnej Fundacji PGE Energia Ciepła. 

2. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Kampania 1%
Fundacja PGE Energia Ciepła w szerokim zakresie prowadzi kampanię 1%, która pozwala wspierać każdego Podopiecznego, 
dodatkowo zachęcając do wpłat dowolnych kwot na subkonto Fundacji. Należy szczególnie podkreślić, że wpłaty w 100% 
przekazywane są konkretnej osobie wskazanej w tytule przelewu. Fundacja nie pobiera żadnych opłat.

Subkonta
Fundacja PGE Energia Ciepła nieprzerwalnie prowadziła subkonta swoich podopiecznych, których liczba stale wzrastała. 
Fundacja PGE Energia Ciepła przeprowadzała różnorodne działania, dzięki którym, coraz więcej osób przekazuje 1% podatku na 
rzecz Fundacji PGE Energia Ciepła. W tym przypadku pomoc wolontariuszy Fundacji PGE Energia Ciepła okazuje się bezcenna. W 
roku 2018 Fundacja PGE Energia Ciepła była związana porozumieniami z 26 podopiecznymi.

Fundacja zorganizowała 2 zbiórki publiczne:
- Zbiórka nr: 2018/289/OR - zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji PGE Energia Ciepła, w terminie: 15.01.2018 r. – 31.12.2018
 r., której celem było: Finansowanie operacji i zabiegów medycznych, rehabilitacji, konsultacji i kontroli medycznych niezbędnych 
w procesie leczenia podopiecznych, zakupu lekarstw, preparatów i wyrobów medycznych.
Suma zebranych środków pieniężnych: 30 218,33 PLN

- Zbiórka nr: 2018/1459/OR - Organizacja rejsów pełnomorskich osób niewidomych lub słabo widzących, w terminie: 23.03.2018
 r. – 31.12.2018 r., której celem było: Organizowanie rejsów pełnomorskich, którego załogę w połowie stanowią osoby 
niewidome lub słabo widzące. Ponadto zostały zorganizowane warsztaty dziennikarskie.
Suma zebranych ofiar: 306,97PLN

Charytatywny występ Ireneusza Krosnego z programem „Mowa ciała”
20 kwietnia odbył się charytatywny występ Ireneusza Krosnego dla podopiecznej Fundacji – Bereniki Borkowskiej podczas której 
została zorganizowana zbiórka pieniężna na rehabilitację po operacji drugiego biodra Bereniki. Zgromadzone środki pieniężne 
zostały również przeznaczone na zakup nowych ortez w których po operacji i rehabilitacji Berenika będzie uczyła się na nowo 
chodzić. 
8.868,60 zł - to bilans występu Ireneusza Krosnego dla Bereniki.

Akcja Charytatywna „Zedrzyj szczewiki dla Bereniki"
Ponad 300 biegaczy, pogoda i szczytny cel, dobra zabawa, uśmiechy na twarzach uczestników, a przede wszystkim otwarte serca, 
dzięki którym do tych magicznych puszek udało się zebrać kwotę  8 283,38 zł, która w całości została przekazana na leczenie 
podopiecznej Fundacja PGE Energia Ciepła Bereniki Borkowskiej a dokładnie na rehabilitację po operacjach dwóch bioderek, 
które odbyły się w 2018 roku.

Turniej piłki siatkowej dla Maksia
W marcu, w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach wystartował 5. charytatywny turniej piłki siatkowej pn. 
„Gramy dla Maksia". Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz z jednostek OSP z całego powiatu i z Rybnika rywalizowali ze 
sobą na siatkarskim boisku. Celem akcji była zbiórka funduszy na rehabilitację oraz leczenie 5-letniego Maksia, syna jednego ze 
strażaków-ochotników, a podopiecznego Fundacji. Oprócz sportowych zmagań, goście wydarzenia mogli oddać krew. 
Licytowano również przedmioty strażackie, które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród przybyłych. Na sam koniec 
zaplanowano tradycyjne Światełko dla Maksia. Punktualnie o godzinie 12.30 rozbrzmiały syreny strażackie.

Turniej piłki nożnej dzieci - Górki Cup 2018 - akcja charytatywna dla podopiecznej Fundacji 
23 czerwca już po raz szósty odbył się turniej piłkarski dla dzieci Górki Cup zorganizowany przez LKS Górki Śląskie. Nasza 
Fundacja została zaproszona do współorganizacji tego wydarzenia.
Rozgrywki wystartowały w czterech kategoriach wiekowych: 2004, 2007, 2010 i 2011 r. Uczestnicy mieli do dyspozycji 6 boisk 
trawiastych i jedno tzw. mobilne z bandami. Na wszystkich boiskach mogliśmy zobaczyć ponad 380 zawodników i zawodniczek. 
Podczas turnieju, została przeprowadzona zbiórka charytatywna przez wolontariuszy Fundacji na rzecz naszej podopiecznej – 
Emilii Kamińskiej. Wolontariusze zebrali do puszek 1 282,50 zł. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, zakup leków oraz 
potrzebnego sprzętu do rehabilitacji ruchowej dla Emilii.

3. ZREALIZOWANE PROJEKTY DLA SENIORÓW

Inspiracje
Wzmacnianie relacji ze społecznościami lokalnymi dbając o rozwój kulturalno-społeczny seniorów. 19 stycznia w Fundacji PGE 
Energia Ciepała odbyła się wystawa przedstawiająca efekty pracy artystycznej uczestników pracowni plastycznej ARTEterapia, 

Druk: NIW-CRSO 4



grupy senioralnej.

Taniec linowy dla osób 50+
Taniec liniowy to figury taneczne tworzące powtarzające się sekwencje tańca, wykonywane identycznie i w tym samym czasie 
przez tancerzy w równoległych rzędach. Taniec linowy trenuje pamięć, pobudza orientację przestrzenną, uczy współpracy w 
grupie  i nie wymaga partnera do tańca.

4. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów – YOU WIN
to impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym dedykowaną osobom w wieku 55+, którzy chcą rozwijać swoją aktywność 
fizyczną. Olimpiada jest wydarzeniem odpowiadającym na potrzeby osób 55+. Zdrowie i sprawność fizyczna są podstawą 
udanego życia, szczególnie w środowisku seniorów. Mając na uwadze problemy osób starszych, podjęto działania organizacji 
Olimpiady, która wpływa na poprawę życia seniorów poprzez polepszenie ich relacji społecznych, stanu psychicznego i 
fizycznego. Spotkanie ok. 400 uczestników Olimpiady z siedmiu miast wpływa na integrację wewnątrzpokoleniową. Zmagania 
prowadzone są w kilku dyscyplinach sportowych, takich jak: Nordic Walking, tenis stołowy, szachy, pływanie oraz lekkoatletyka. 
Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych. Dodatkowo, obok części sportowej zaplanowano wiele niespodzianek 
rekreacyjnych, które skierowane są do wszystkich bez względu na poziom sportowego zaawansowania. 

4. DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Nasza Biało-Czerwona Flaga 
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacje PGE Energia Ciepła i katowickie studio filmowe zachęcały do 
refleksji nad sposobem wykorzystywania i traktowania flagi Polski. W trwającym minutę materiale filmowym przygotowanym na 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, autorzy kampanii przypominają jak szanować flagę narodową i zachęcają do rozmowy na 
jej temat.
Przygotowany przez autorów kampanii spot ma charakter edukacyjny. Temat wykorzystywania flagi narodowej jest istotny dla 
każdego obywatela, a jak dotąd bardzo rzadko dyskutowany. Autorzy kampanii przypominają, że wszyscy jesteśmy właścicielami 
flagi narodowej, dlatego mamy wobec niej takie same prawa, jak i obowiązki. 

Tablice Pamięci
Pod patronatem i z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Fundacja PGE EC 
we współpracy z IPN zainaugurowała projekt „Tablice Pamięci”. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na 
temat faktów historycznych poprzez umieszczenie tablic w języku polskim i angielskim w miejscach pamięci związanych z II 
Wojną Światową. Projekt „Tablice Pamięci” związany jest z przypadającą w przyszłym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny 
Światowej. 

Podzielmy się ciepłem
Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, w postaci 
sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają 
status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym i mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 
roku 2018 Fundacja PGE Energia Ciepła podjęła uchwałę o objęciu wsparciem dwudziestu pięciu organizacji pozarządowych.

Wsparcie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
26 września Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych. Przekazane środki pomogły utworzyć i wyposażyć zaplecze 
zabiegowe w placówce. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację kluczowego dla Szpitala  w Wodzisławiu Śląskim 
zadania, polegającego na przygotowaniu zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie 
chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. 

Piknik Plenerowy organizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
Placówka ta wypełnia swoją misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, chorym, samotnym otaczając ich swoją opieką i 
zapewniając godne warunki bytowe i warunki do komfortowego funkcjonowania każdego dnia. Byliśmy, jesteśmy i chcemy być 
obecni w życiu mieszkańców i personelu tego domu. Otrzymaliśmy certyfikat PRZYJACIELA DOMU za współpracę na różnych 
polach. Kolejną organizowaną dla pensjonariuszy jak i przyjaciół domu była organizacja Pikniku Plenerowego, celem którego 
była rywalizacja sportowa uczestników.

5. ZREALIZOWANE PROJEKTY KULTURALNE I REKREACYJNE

22. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA
W lutym 2018 r. po raz 22 w Rybniku odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej Fundacji PGE Energia Ciepła 
skupiający uzdolnionych i wrażliwych na muzykę artystów. Pierwszym akordem festiwalu były zorganizowane otwarte dla 
publiczności eliminacje do Konkursu Krajowego, w których uczestniczyli wykonawcy z całego kraju. Swój udział w eliminacjach 
zadeklarowało ponad 130 wykonawców. Każdy z nich miał zaprezentować przy najmniej jedną z dwóch piosenek w języku 
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polskim. Jury  podczas obrad wybrało tych najlepszych. Najlepsi wystąpili w sobotę 17 lutego w finale Konkursu Krajowego. 
Zanim jednak przystąpiono do zmagań konkursowych przed publicznością zaprezentowała się ubiegłoroczna zdobywczyni 1 
nagrody podczas 21 edycji OFPA Agnieszka Ozon.  Po niej sceną zawładnęli tegoroczni finaliści oceniani przez jurorów. Po 
przesłuchaniach uczestników jury udało się na obrady zaś publiczność na przerwę po której  z koncertem zatytułowanym „Dylan 
buntownik” wystąpiła Lubelska Federacja Bardów. Po koncercie podczas konferencji prasowej poznaliśmy nazwiska zwycięzców, 
którzy wystąpili w niedzielę podczas koncertu galowego w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tam także dokonano oficjalnego wręczenia 
nagród i wyróżnień. Ostatnim akcentem tej edycji festiwalu był koncert zatytułowany „Cohen i kobiety” z udziałem znakomitych 
polskich artystów. 

15. Rybnicki Festiwal Fotografii
Ideą Rybnickiego Festiwalu jest integracja lokalnych środowisk twórczych z najbardziej uznanymi autorami z kraju i Europy oraz 
edukacja artystyczna w zakresie fotografii, poprzez warsztaty i prelekcje znanych osobistości świata sztuki, ale co ważniejsze, RFF 
tworzy platformę wymiany artystycznych doświadczeń. Podczas Festiwalu wolontariusze Fundacji PGE Energia Ciepła zbierali 
datki na podopiecznego Maksymiliana Ciemięga, na zakup asystora kaszlu zwanym koflatorem, urządzenie wspomagające 
odrywanie, przemieszczanie i transport wydzielin wykorzystując wibracje oscylacyjne oraz ciśnienie i podciśnienie wywierane na 
drogi oddechowe.

20 Festiwal Sztuki Teatralnej
To 3 dniowa prezentacja środowisk teatralnych (polskich i zagranicznych) w tym także środowiska lokalnego. Napędem tego 
Festiwalu jest jego duch alternatywny, który towarzyszy mu od samego początku i jest najbardziej ulubioną formą wypowiedzi 
artystycznej. Rybnicki OFF, budowany od lat na kanwie teatru tańca, performance, happeningu, teatru plastycznego i 
dramatycznego to podstawa tego festiwalu w sensie formy. Wysoka wartość artystyczna, różnorodność w formie i treści, to 
jedne z zakładanych celów, które podnoszą rangę tego festiwalu i rozwijają go, przynosząc ogólne dobro.
Jubileuszowy, 20. Festiwal był niezwykły, oprócz 11 spektakli konkursowych, które wystawiły teatry z całej Polski, mogliśmy 
wsłuchać się w niezapomniane „O sole mio” Marino Mariniego, a także przeżyć poruszające widowiska „ARKA” i „SILENC CISZA 
W TROI”.

15. Pojedynek na Słowa
To impreza, która stała się kuźnią talentów. Każdego roku, już od 14 lat, do rywalizacji przystępują drużyny szkół średnich woj. 
śląskiego. Uczestnicy oceniani przez jury - artystów mówią i śpiewają poezję. Obowiązkowo z drużyną występuje również 
pedagog danej szkoły. Zaciekłej rywalizacji podczas każdego spotkania ćwierćfinałów, półfinałów i wyjątkowego finału 
towarzyszyły setki publiczności.

Półkolonie zimowe
Doskonała opieka, świetne pomysły na zajęcie czasu dzieciom oraz towarzystwo rówieśników.  Za niewielkie opłaty dzieci 
korzystają z dobrodziejstw naszego ośrodka oraz poznają zimowe walory krajobrazu województwa śląskiego.

Półkolonie letnie
W okresie od 25.06 do 17.08.2018 r. Fundacja PGE Energia Ciepła stworzyła dzieciom miejsca do bezpiecznego i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Są to dwutygodniowe turnusy dla dzieci szkół podstawowych, w ramach których Fundacja zapewniła 
mnóstwo atrakcji, zabaw, wycieczek, zajęć sportowych, tanecznych, warsztatów kulinarnych, podróżniczych pod opieką 
wykwalifikowanej kadry opiekunów.

Festiwal Śląski Konsek
Już po raz drugi, 27 października Fundacja organizowała  Festiwal Teatralny Śląski Konsek. Festiwal ma formę konkursu na 
sceniczną interpretację literatury o tematyce śląskiej. Scenariusz spektaklu mógł być oparty na dowolnym tekście literackim, w 
tym także własnym. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie spektaklu w odniesieniu do historii, tradycji, języka i 
współczesności. Taka konwencja miała na celu stworzenie platformy do dyskusji na temat przemian kulturowych zachodzących 
w teraźniejszym świecie, widzianym przez pryzmat świadomości regionalnej i lokalnej mieszkańców Górnego Śląska.
Uczestnicy konkursu, inscenizując wybraną scenkę, w ciągu 15 minut musieli przedstawić jej własną adaptację w dowolnej 
formie scenicznej, z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Spotkanie ze świętym Mikołajem
Spotkanie dzieci ze świętym Mikołajem odbyło się w Sali widowiskowej Fundacji oraz na naszym obiekcie basenowym. 
Zaczęliśmy mikołajkowe spotkanie od zabawy tanecznej z DJ, kiedy to wyczekiwany Mikołaj się pojawił z mnóstwem prezentów. 
Zorganizowano warsztaty ozdabiania świątecznych ciasteczek, warsztaty ozdóbek świątecznych dla dzieci, malowanie buziek, 
dmuchańce, kiermasz ozdób świątecznych oraz przejażdżki bryczką. Mikołaj pojawił się na basenie Fundacji, gdzie 
zorganizowano podwodne ubieranie choinki połączone z nauką podstawowych elementów nurkowania. W grocie solnej trwało 
czytanie świątecznych opowieści. 

6. ZREALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE, OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE
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Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy
Projekt o profilu przyrodniczo-ekologicznym oferujący zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym oraz całych rodzin. Warsztaty, górskie 
wycieczki, zajęcia laboratoryjne, survival i kontakt z dziką przyrodą. Niczym nie ograniczona zabawa i edukacja w terenie.

Dzień Dziecka
2 czerwca to był iście piracki dzień – Piraci i Piratki na sportowo, czyli dzień dziecka z Fundacją PGE EC. Po uroczystym 
rozpoczęciu na najmłodszych czekał statek. Dzieci wyruszyły na podbój morza rybnickiego. Nie zabrakło pirackich animacji, 
pokazów tanecznych, malowania twarzy i zawodów sportowych. Świetnej zabawie towarzyszył szczytny cel. Do puszek 
zebraliśmy 1 553,38 zł. Cała kwota została przekazana na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji – Maksymiliana 
Ciemięga.

Nowa energia na śląskim podwórku. 
Cykl spotkań dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z dziadkami, rodzicami lub dorosłym opiekunem. Podczas spotkań odbywają się 
wspólne zabawy a uczestnicy poznają śląskie (i nie tylko) tradycje. Celem projektu jest łączenie pokoleń, pielęgnowanie więzi 
między dziadkami i wnukami, pokazanie, że mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania. Kolejnym celem było wspólnych 
zabaw podwórkowych i stolikowych oraz poznanie zwyczajów  i tradycji regionalnych. 

Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm Rybnik 2018
Tegoroczny śląski JachtFilm Festiwal odbył się w marcu w Teatr Ziemi Rybnickiej. Festiwal podzielony był na 2 części – poranną 
dla szkół i dzieci oraz popołudniowo/wieczorną dla wszystkich. W części porannej wyświetlone zostały filmy młodzieżowe oraz 
prezentacja Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Fundacja jako współorganizator Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm 
wraz z Fundacją Zobaczyć Morze miała cel charytatywny. Wsparliśmy grupę 470 podopiecznych Fundacji Zobaczyć Morze z 
dysfunkcją wzroku. W tym roku celem jest rejs na pokładzie żaglowca z eksperymentalnymi warsztatami dziennikarskimi dla 
osób niewidomych. Właśnie na ten cel Fundacja PGE Energia Ciepła zbierała środki finansowe.

DANCE CAMP 2018 Obóz taneczny Fundacji PGE Energia Ciepła
W terminie 29.07-05.08.2018 w Darłowie Fundacja PGE Energia Ciepła zorganizowała obóz taneczny Fundacji PGE Energia 
Ciepła dla dzieci i młodzieży od 9 do 17 roku życia. Specjalnie opracowany program dostosowany do potrzeb uczestników, a 
dzienna dawka treningów tanecznych była uzależniona od wieku i poziomu zaawansowania. Oprócz zajęć tanecznych na 
uczestników czekało wiele dodatkowych atrakcji.

Festiwal Sztuk Pięknych
Festiwal Sztuk Pięknych, który odbył się w kwietniu, miał na celu upowszechnienie wiedzy oraz podwyższenie poziomu 
intelektualnego młodego pokolenia w zakresie osiągnięć współczesnej sztuki akademickiej. W ramach wydarzenia 
zaprezentowane zostały osiągnięcia uczelni artystycznej, poprzez udostępnianie bezpośredniego kontaktu ze sztuką 
profesjonalną i tym samym zaszczepiając w odbiorcach chęć pogłębiania wiedzy. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały 
również wykłady z pokazami multimedialnymi i warsztaty plastyczne dla uczniów szkół średnich.
  
K.A.C.
Kontynuacja projektu zrealizowanego w roku 2017 i zakończonego premierą filmu „Powiązane”. Edycja projektu skierowana była 
do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwszym etapem projektu był konkurs plastyczny. Klasa lub jej reprezentacja 
mogła zgłosić własnoręcznie wykonany plakat o tematyce antyalkoholowej Rozstrzygnięcie konkursu pozwoliło wyłonić 3 klasy 
ze szkoły podstawowej i 3 klasy ze szkół ponadpodstawowych, które wzięły udział w drugim etapie projektu, którym były 
warsztaty – profilaktyczne, aktorskie, plastyczne i inne. Dla najbardziej zaangażowanych klas ufundowana została wycieczka 
klasowa, wzbogacona o warsztaty profilaktyczne i artystyczne.

Dzień Otwarty Fundacji PGE Energia Ciepła
Dzień Otwarty od lat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Organizując tak duże przedsięwzięcie, chcemy w ten sposób 
podziękować naszym klientom za to, że z roku na rok, odwiedza nas coraz więcej osób. W podziękowaniu oferujemy to co mamy 
najlepsze, czyli bogatą ofertę z zakresu nauki, sportu, kultury i rekreacji. 
W sobotę, 8 września po raz kolejny Fundacja zaprosiła wszystkich na Dzień Otwarty. Za symboliczną złotówkę można było 
skorzystać z naszych usług, a dodatkowo na terenach zielonych przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Cała 
zebrana podczas Dnia Otwartego kwota została przekazana na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji PGE Energia 
Ciepła – Krzysztofa Blusiewicza. Podczas Dnia Otwartego odwiedziło nas ponad 2000 gości.

Mamy Czas! 
Inicjatywa, która powstała z myślą o kobietach spodziewających się i mających małe dzieci. Umożliwia dostęp do wiedzy 
dotyczącej profilaktyki zdrowia dziecka  i kobiety w czasie ciąży i po porodzie, a także dotyczącej zdrowego rozwoju dziecka. 
Umożliwia regularne spotkania ze specjalistami, kontakt z innymi rodzicami, pomoc i wsparcie. 

Szkoła języka obcego
Nauka języka obcego, w grupach o różnym stopniu zaawansowania: dzieci do III klasy szkoły podstawowej oraz dzieci od IV klasy 
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szkoły podstawowej. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności komunikowania się. Kształtowanie i rozwijanie podstawowych 
umiejętności językowych. Wzbogacenie wiedzy na temat kultury, historii danego kraju.

Matematyczne zabawy z klockami LEGO. Buduj i ucz się. 
Sobotnie warsztaty z klockami LEGO.
Podczas zorganizowanych zajęć wykorzystywane zostają  zestawy LEGO Education MoreToMath, aby w 100% czynnościowo 
nauczać matematyki.  Autorskie programy nauczania umożliwiają dzieciom eksperymentowanie, doświadczanie i odkrywanie, 
że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. Zajęcia mają charakter projektowy – uczą dzieci, w wieku od 4 do 9 lat, 
praktycznego rozwiązywania matematycznych problemów, wytrwałości, dokładności, kształcą umiejętności współpracy w 
grupie. 

Klub Małego Artysty
Zajęcia plastyczno-muzyczno-teatralne organizowane w Fundacji  wspierające rozwój dziecka poprzez sztukę. Warsztaty 
artystyczne rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną, wspaniale rozbudzają wyobraźnię sceniczną i 
scenograficzną, wspomagają także w rozwijaniu działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich poprzez wspólne tworzenie 
scenografii, lalek, czy rekwizytów. 

Grupa Breakdance
Udział w zajęciach to poprawa koordynacji ruchowej, podstawy rytmiki, kontroli nad ciałem. Zajęcia prowadzone są w dwóch 
grupach wiekowych 6-8 lat oraz powyżej 9 lat dwa razy w tygodniu.

Klub Tańca Towarzyskiego MIX
Założycielem powstałego w 2005 roku klubu tańca towarzyskiego "MIX jest choreograf, tancerz, instruktor, pedagog i mgr 
wychowania fizycznego oraz fizjoterapii. Kurs tańca towarzyskiego (tańców standardowych oraz latynoamerykańskich) 
skierowany jest dla osób w wieku 7-20 lat. Prowadzone są dwie grupy: początkująca oraz turniejowa. 

Szkoła Tańca Towarzyskiego SALSA 
Szkoła oferuje kursy użytkowe tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych, w ramach których realizowany jest światowy 
program tańca.

Taniec Współczesny – zajęcia  taneczno-improwizacyjne 
Zajęcia skierowane do osób od 16 roku życia, odbywają się w każdy czwartek. Instruktorem zajęć jest Anna Burek.
Grupy taneczne: Kinder Mafia, Grupa Mini Smyk, Mini Nutki, Grupa Smyk, Grupy PROMYK, PROMYK 2 oraz Grupa PROMYCZKI 
kierują swoja ofertę do dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Zajęcia z klasyki oraz różnych choreografii z tańca 
nowoczesnego organizowane są systematycznie, kilka razy w tygodniu

Studium muzyki  
Studium skierowane jest do osób chcących poszerzać swoje horyzonty muzyczne. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna, z bogatym doświadczeniem scenicznym. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i koncertach. Prowadzone 
są: Indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, Indywidualne zajęcia dla poczatkujących nauki gry na 
organach/fortepianie/keyboardzie,  Indywidualne zajęcia nauki gry na skrzypcach oraz Lekcje śpiewu – zajęcia dla osób 
początkujących i zaawansowanych.

Klub Fotograficzny FORMAT 
Klub zrzesza ludzi, którzy są na początku swojej drogi w fotografii oraz profesjonalistów. Dla osób początkujących prowadzone są 
wykłady z zakresu techniki fotografii, historii fotografii, prowadzone są zajęcia w studio fotograficznym. Celem zajęć jest ogólno 
pojęty rozwój w fotografii, czy to poprzez doskonalenie techniki, czy poprzez wykonywanie zadanych ćwiczeń. Kolejnym celem 
jest uczestnictwo członków klubu w wystawach oraz konkursach.  

Pracownia Modeli Latających 
Popularyzacja "małego lotnictwa" poprzez budowę latawców, balonów, rakiet, modeli szybowców i samolotów, w tym również 
sterowanych radiem. Zajęcia grupowe polegające na budowie modeli latających oraz kartonowych. 

Pracownia Plastyczna FASCYNACJE
Rozwijanie zainteresowań artystycznych i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży. Rozwijanie zainteresowań związanych z 
rysunkiem, malarstwem, architekturą, rzeźbą i rękodziełem. Kształtowanie wyobraźni twórczej i widzenia przestrzennego. 
Zapoznanie z różnymi technikami oraz rozwijanie umiejętności  i zdolności manualnych. 

KOLEJKA H0
Zajęcia, które rozwijają zainteresowania koleją, zarówno tą małą, jak i dużą, umiejętność logicznego myślenia oraz refleksu. 
Zajęcia odbywają się na makiecie, która powstała w naszej fundacji w 1994 roku. Jest to jedyna na Śląsku ogólnie dostępna 
makieta kolejki w skali H0. 
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Couching egzystencjalno-etyczny (warsztaty filozoficzne)
Warsztaty mają za zadanie przybliżenie uczestnikom zakresu wiedzy filozoficznej i etycznej. Zajęcia skierowane dla osób powyżej 
16 roku życia.

7. ZREALIZOWANE PROJEKTY SPORTOWE

11. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik
Wyścig Kolarski, to przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę, nastawione jest na promocję kolarstwa w każdej postaci, nie 
tylko w wydaniu szosowym. Impreza ma za cel łączenie pokoleń, grup społecznych oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Organizacyjnie obejmowała m.in.: dwa wyścigi dla kolarzy amatorów, wyścig dla dzieci tzw. Mini Tour de Rybnik oraz wydarzenia 
towarzyszące - atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

17. Potworny Bieg Zimowy
Impreza składała się z biegu głównego zorganizowanego na dystansie 10 km, biegu dodatkowego na 5 km oraz rywalizację w 
Nordic Walking – również na dystansie 5 km. Uczestnicy mieli do pokonania 2 pętle wałami rzeki Ruda. W biegu głównym 
wystartowało 134 biegaczy, na 5 km –75, a w rywalizacji Nordic Walking uczestniczyły 36 osoby.

XII Mistrzostwa Polski Energetyków
W dniach 22-24 marca odbyły się XII Mistrzostwa Polski Energetyków w halowej piłce nożnej Oldboy” o Puchar Prezesa PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A. Wśród 19 ekip biorących udział w turnieju nie mogło zabraknąć PGE Energii Ciepła. Po trzech 
dniach zmagań zespół PGE Energia Ciepła S.A. w końcowej klasyfikacji zajęła 6 miejsce, co na 19 występujących drużyn jest 
bardzo dobrym wynikiem. 

Sportowe Przywitanie Lata
Zawody pływackie, rowerowy tor przeszkód, strzelanie z łuku, zabawy ruchowe, a także dmuchańce. Tak właśnie wyglądała 
jedna z sobót w Fundacji PGE Energia Ciepła kiedy przywitaliśmy lato na sportowo i zdrowo.

16. Maraton Energetyków
130 miłośników biegania i nordic walking stanęło w niedzielne przedpołudnie, 5 sierpnia na starcie Maratonu. Tradycyjnie 
maraton rozgrywany był na pętlach o długości 3 km wokół zbiornika wodnego Grabownia. Była również osobna klasyfikacja 
pracowników PGE Energia Ciepła

Szkółka Tenisa Ziemnego 
Tenis ziemny ma wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Dzieci podczas gry ćwiczą koordynację, rozwijają 
umiejętności pracy w zespole, uczą radzić sobie ze stresem i rywalizacją wśród rówieśników. Poznają zasady fair play. Gra w 
tenisa ziemnego poprawia szybkość, zwinność, koncentrację dziecka oraz dobrze wpływa na układ krążenia i płuca. 

Sekcja Biegów Długodystansowych
Sekcja propaguje zdrowy styl życia 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. 

Sekcja Bowlingowa
W styczniu 2008 r.  zawiązała się sekcja bowlingowa, która propaguje dyscyplinę, która jest zarówno sportem, jak i ciekawą 
rozrywką dla wszystkich. Nawiązano współpracę z dostawcami tego rodzaju sprzętu oraz nawiązano przyjaźnie z innymi sekcjami 
bowlingowymi. Oprócz cyklicznych spotkań sekcji, część zawodników regularnie bierze udział w rozgrywkach.

Kryta pływalnia
Kryta pływalnia składa się z dwóch basenów krytych, duży o wymiarach 25m x 15 m oraz mały 10m x 5m, oba z krystalicznie 
czystą wodą, o stale kontrolowanej jakości. Woda w basenie posiada temperaturę 32-34°C, spełnia wszystkie wymogi sanitarne. 
Przy krytej pływalni funkcjonuje grota solna, która wykorzystuje właściwości relaksacyjne i lecznicze soli i zawartych w niej 
składników mineralnych. 

Nauka Pływania dla Niemowląt
Pływanie niemowląt jest niezwykle istotne dla prawidłowego stymulowania rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Dostarcza 
nowych bodźców i stymuluje rozwój zmysłów. Pływanie jest świetną zabawą oraz jedną z najzdrowszych form aktywności 
fizycznej dla małych dzieci. 

Szkoła Nurkowania
Jesteśmy jedną z największych szkół nurkowania w naszym regionie. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w 
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prowadzeniu szkoleń oraz organizowaniu wyjazdów nurkowych. Polecamy kurs Junior oraz kursy dla dorosłych na wszystkich 
stopniach zaawansowania aż po kursu umożliwiające nurkowanie do głębokości 100m oraz kursy instruktorskie.

Amatorska Sekcja Pływacka
Zajęcia skierowane do osób z umiejętnością pływania co najmniej dwoma stylami. Zajęcia mające na celu doskonalenie stylów 
pływackich i poprawę kondycji fizycznej.

8. ZREALIZOWANE PROJEKTY Z ZAKRESU REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Opieka medyczna
W gabinecie lekarskim Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Fundacji PGE Energia Ciepła w każdą środę porad udzielają lekarze 
ortopedzi.

Strefa Lecznicza:
Fizykoterapia. Usługi rehabilitacyjne świadczone w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej na obiekcie krytej pływalni: sollux, 
elektroterapia - diadynamic, jonoforeza, Interdyn, galwanizacja, prądy Traberta i inne, magnetoterapia, laser,  stymulacje - prądy 
Kotza, ultradźwięki, jonoforeza, masaż oscylacyjny, laser wysokoenergetyczny.
Wodolecznictwo obejmuje: masaż podwodny częściowy, masaż wirowy, kąpiel perełkową.

Masaże lecznicze.  Prowadzimy masaże suche: częściowe, kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, wykonujemy mobilizację, 
terapię manualną oraz drenaż limfatyczny mechaniczny. 

Kinezyterapia to ćwiczenia usprawniające stawy (UGUL), ćwiczenia indywidualne z terapeutą, wyciąg szyjny/lędźwiowy.

Laser wysokoenergetyczny to nieinwazyjne i błyskawiczne leczenie bólu, stanów zapalnych, zwyrodnień, pojawiających się w 
różnych obszarach ciała, moc lasera trzydziestokrotnie wyższa od tradycyjnego.

Terapia punktów spustowych jest techniką, która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów we wrażliwych miejscach w 
tkankach mięśniowych. Punkty spustowe to niewielkie obszary w mięśniach, często wyczuwalne dotykiem jako zgrubienia, guzki 
lub struny, które charakteryzują się znaczną bolesnością.

Vacumed. Urządzenie wykorzystujące technikę zmiennego, przerywanego podciśnienia. Podciśnienie także oczyszcza, odżywia i 
regeneruje komórki, zwalcza nadciśnienie, problemy naczyniowe, pomaga w pozbyciu się cellulitu oraz leczeniu chorób nóg. 
Efekty zabiegu można wzbogacić o stosowanie odpowiedniego kremu np. antycellulitowe.

Drenaż limfatyczny (mechaniczny) likwidacja dolegliwości związanych z uczuciem „ciężkich nóg" i towarzyszącego im bólu 
również odżywia i dotlenia organizm Po zabiegu pacjent czuje się lekki, odprężony. Można też zaobserwować spadek wagi. 
Poprzez lepsze ukrwienie nogi będą cieplejsze, a skóra dotleniona.

Strefa relaksu:
W  strefie relaksu zaznamy uczucie odprężenia, odzyskamy energię i naturalny spokój. Perfekcyjnie dobrane masaże zniwelują 
ból, a różnorodne pielęgnacyjne zabiegi wprowadzą ciało w stan wyciszenia.  Oferujemy również nowopowstały salon do 
masażu z miejscem na odpoczynek, z klimatyzacją i z fantastycznym widokiem na Zalew Rybnicki. 

Masaże: Peeling całego ciała, Masaż gorącą świecą, Masaż czekoladowy, Masaż dla aktywnych,  Masaż ciepłymi olejkami, Masaż 
kamieniami, Masaż antystresowy oraz Masaż relaksacyjny z elementami akupresury.

Kąpiele relaksacyjne: Kąpiel aromaterapeutyczna z hydromasażem,  Kąpiel perełkowa z minerałami, Kąpiel z koloroterapią oraz 
Masaż antycelulitowy nóg wykonywany w wannie.

Relaks w gronie znajomych: Urodziny dla dzieci – wSPAniała przygoda!, WSPAniałe urodziny, Relaks dla dwojga, Popołudniowy 
relaks oraz  Weekendowy relaks.  

Turnusy Rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne odbywały się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W ciągu tego tygodnia każdy uczestnik 
miał wykonanych 20 zabiegów oraz 2h relaksu w grocie solnej. Codziennie wykonane zostały: masaż, kąpiel oraz 2 zabiegi 
fizykalne ustalone przez lekarza ortopedę. 

Ponadto, Zakład Rehabilitacji Leczniczej okazjonalnie przygotował oferty: w miesiącu lutym proponował romantyczny pakiet 
relaksacyjny z okazji Walentynek, w miesiącu marcu  z okazji Dnia Kobiet, w kwietniu z okazji Świąt Wielkanocnych, natomiast w 
grudniu organizowane było Zimowe SPA.
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9. WSPOMAGANIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „KUŹNIA”

SEKCJA ŻEGLARSKA
Sekcja żeglarska działała na terenie Fundacji PGE Energia Ciepła i korzysta z północnej części nabrzeża byłego OSWiR. W sezonie 
2018 działalność sekcji w całości była ukierunkowana na wyczyn sportowy. Zajęcia odbywały się w poszczególnych grupach 
regatowych: Szkółka regatowa Optimist – klasa Optimist, Optimist grupa regatowa B, Laser 4.7 i Radial i Standard. 
Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. To równoległa działalność sekcji oparta na współpracy ze szkołą sportową i wydziałem 
edukacji. W ramach zajęć, które odbywają się na dwa sposoby dzieci korzystają z zajęć SKS (zajęcia pozalekcyjne) oraz powołano 
klasę „żeglarską”.

SEKCJA JEŹDZIECKA
Sekcja Jeździecka prowadziła swoją działalność w Ośrodku Jeździeckim LJKS Eldorado Świerklany. W okresie wiosennym,  letnim 
i jesiennym  do dyspozycji są dwa place do treningu z podłożem  piaskowym. Do dyspozycji jest komplet przeszkód. Jeden z 
placów treningowych jest oświetlony. Jest  też możliwość  jazdy w teren. Zajęcia w Sekcji Jeździeckiej  prowadzone są  przez 5 
dni w tygodniu.

SEKCJA WĘDKARSKA
Sekcja Wędkarska TS „Kuźnia” przeprowadziła wiele zawodów w tym również Grand-Prix oraz uczestniczyła w zawodach 
wyjazdowych. W 2018 r sekcja liczyła ok. 50 osób.

SEKCJA SZACHOWA
Członkami sekcji jest 50 uczestników zarejestrowanych w centralnym rejestrze Polskiego Związku Szachowego (kadetów, 
juniorów i dorosłych). Licencję zawodniczą posiadało 23 członków. Zajęcia szkoleniowe odbywały się dwa razy w tygodniu.

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
Zajęcia treningowe odbywały się 4 razy w tygodniu: zorganizowanie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym w różnych 
kategoriach wiekowych, profesjonalnych treningów pod okiem doświadczonych trenerów. Zawodnicy uczyli się m.in. elementów 
technicznych niezbędnych do gry w tenisa stołowego. 

SEKCJA BOWLINGOWA
Propaguje dyscyplinę, która jest zarówno sportem, jak i ciekawą rozrywką dla wszystkich Drużyna bowlingowa brała udział w 
wielu rozgrywkach drużynowych oraz Indywidualnych. 

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SAUNARIUM
- Biosauna. Jest to rodzaj sauny suchej. Seans w biosaunie daje głębokie odprężenie fizyczne i psychicznie. Wycisza umysł, 
niweluje negatywne emocje i obniża napięcie nerwowe. Ciepłe powietrze biosauny, korzystnie działa na drogi oddechowe. 
Ponadto, reguluje ciśnienie, poprawia wydolność i sprawność układu krążenia. 

- Jacuzzi i kostkarka lodu. Jacuzzi to miejsce odprężenia, regeneracji sił i odpoczynku. 10-15 minutowa kąpiel w wodzie ok. 40 st. 
C niweluje stres i relaksuje, pozytywnie wpływa na krążenie krwi, stawy i stan skóry oraz przyśpiesza przemianę materii. 
Lodopad to wytwornica kostek lodu, które służą do nacierania ciała po gorących kąpielach w pomieszczeniach łaźni i sauny. 
Zabieg taki służy poprawie krążenia i dotlenieniu organizmu.

- Sauna fińska (sucha) jest dobrze przystosowana do rytuałów saunowania.  Wskazaniami są: napięcie mięśni grzbietu, 
przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów, astma oskrzelowa, nadciśnienie, wspomaganie odchudzania.

- Łaźnia parowa, ładna i przestronna, gdzie można przeprowadzać peelingi i stosować różnego rodzaju maseczki, które 
regenerują i nawilżają ciało. Wskazaniami są: bóle reumatyczne, choroby układu ruchu, schorzenia ortopedyczno – urazowe, 
choroby układu, choroby płuc – astma oskrzelowa w okresie remisji, nieżyty oskrzeli, nawracające nieżyty górnych dróg 
oddechowych, schorzenia skórne oraz relaks.

FITNESS CLUB
Siłownia posiada: dwie klimatyzowane sale do treningów siłowych, salę cardio: bieżnie, rowerki eliptyczne, urządzenie Body 
space do modelowania sylwetki oraz ofertę treningów personalnych z doświadczonymi trenerami. 

Metamorfoza „Nowa Ty” 
To kolejna edycja programu Fitness Clubu czyli 3 miesięcznej metamorfozy. Uczestnicy brali udział w 3 treningach grupowych 
tygodniowo oraz mogły dodatkowo korzystać ze strefy cardio na siłowni Fundacji. Każdy z nich miał przygotowany indywidualny 
plan żywieniowy przez dietetyka klinicznego i sportowego. Przez 12 tygodni uczestnicy mieli opiekę trenerską oraz byli 
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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)

brak

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

125000

3500

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kontrolowane pod kątem spadku tkanki tłuszczowej. 

Maraton Fitness Dnia Kobiet 
Instruktorzy Fitness Club Fundacji PGE Energia Ciepła zorganizowali kilkugodzinny maraton fitness, w który udział wzięło 
kilkadziesiąt kobiet.

Strefa Fitness organizuje zajęcia:
Skierowane dla dzieci-FitnessKids, wzmacniające wszystkie najważniejsze partie mięśni oraz zwiększające sprężystość 
kręgosłupa-Zdrowy kręgosłup, treningu ogólnorozwojowego-Body Workout, i rzeźba BPU oraz ćwiczenia skierowane do osób 
starszych 60 +-Aktywny Senior 60+.

Strefa sauny IR 
Promieniowanie IR dzięki głębszej penetracji wywołuje o wiele intensywniejsze zmiany w układach i narządach człowieka niż 
ciepło działające na organizm powierzchownie. W wyniku działania promieni IR dochodzi do poprawy układu sercowo 
naczyniowego poprzez zwiększenie pojemności wyrzutowej serca i częstotliwości akcji serca, przyśpieszenia przemiany materii 
co wpływa na utrzymanie zgrabnej sylwetki.

KORTY TENISOWE
4 korty z plastikowymi liniami i siatkami wychwytującymi między kortami oraz świetleniem w godzinach wieczornych, z 
zapleczem socjalnym i pełnym węzłem sanitarnym dla szkółki tenisowej.

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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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 charytatywnej

Kampania 1%. Fundacja PGE Energia Ciepła w 
szerokim zakresie prowadzi kampanię 1%, która 
pozwala wspierać każdego Podopiecznego, 
dodatkowo zachęcając do wpłat dowolnych kwot 
na subkonto Fundacji.
Subkonta. Fundacja PGE Energia Ciepła 
nieprzerwalnie prowadziła subkonta swoich 
podopiecznych, których liczba stale wzrastała. 
Fundacja PGE Energia Ciepła przeprowadzała 
różnorodne działania, dzięki którym, coraz 
więcej osób przekazuje 1% podatku na rzecz 
Fundacji PGE Energia Ciepła. W tym przypadku 
pomoc wolontariuszy Fundacji PGE Energia 
Ciepła okazuje się bezcenna. Fundacja 
zorganizowała 2 zbiórki publiczne na rzecz 
swoich podopiecznych. Organizowaliśmy, 
współorganizowaliśmy koncerty, wystawy, 
kabaretony, spotkania. Wszystko w kierunku 
pomocy i zebrania jak największej kwoty 
potrzebnej w celu rehabilitacji, operacji czy 
nawet ratunku życia. Współorganizowaliśmy 
charytatywny występ Ireneusza Krosnego oraz 
Akcję Charytatywną pn. „Zedrzyj szczewiki dla 
Bereniki podczas których została zorganizowana 
zbiórka pieniężna na rehabilitację po operacji 
bioderek podopiecznej oraz zakupu nowych 
ortez. Współorganizowaliśmy turniej piłki 
siatkowej dla podopiecznego. Celem akcji była 
zbiórka funduszy na rehabilitację oraz leczenie 5-
letniego Maksymiliana. Ponadto zorganizowano 
turniej piłki nożnej dzieci - Górki Cup 2018 akcji 
charytatywnej dla podopiecznej Fundacji.

94.99.Z 108 749,85 zł
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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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Zakres działalności Fundacji obejmuje swoim 
zasięgiem również działania kulturalne, m.in.: 
15. Rybnicki Festiwal Fotografii, którego ideą jest 
integracja lokalnych środowisk twórczych z 
najbardziej uznanymi autorami z kraju i Europy 
oraz edukacja artystyczna w zakresie fotografii, 
poprzez warsztaty i prelekcje znanych 
osobistości świata sztuki. RFF tworzy platformę 
wymiany artystycznych doświadczeń. 
Zorganizowano 15. Pojedynek na Słowa, która 
stała się kuźnią talentów. Uczestnicy-uczniowie 
szkół średnich, oceniani przez jury mówią i 
śpiewają poezję. Obowiązkowo z drużyną 
występuje również pedagog danej szkoły. 
Ponadto odbył się już po raz 20 Festiwal Sztuki 
Teatralnej, 3 dniowa prezentacja środowisk 
teatralnych (polskich i zagranicznych). Wysoka 
wartość artystyczna, różnorodność w formie i 
treści, to jedne z zakładanych celów, które 
podnoszą rangę tego festiwalu i rozwijają go, 
przynosząc ogólne dobro.
Jubileuszowy, 20. Festiwal był niezwykły, oprócz 
11 spektakli konkursowych, które wystawiły 
teatry z całej Polski, mogliśmy wsłuchać się w 
niezapomniane „O sole mio” Marino Mariniego, 
a także przeżyć poruszające widowiska „ARKA” i 
„SILENC CISZA W TROI”.
Festiwal Śląski Konsek, ma formę konkursu na 
sceniczną interpretację literatury o tematyce 
śląskiej. Zadaniem uczestników konkursu było 
przygotowanie spektaklu w odniesieniu do 
historii, tradycji, języka i współczesności.

90.04.Z 12 141,73 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Nowa energia na śląskim podwórku to cykl 
spotkań dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z 
dziadkami, rodzicami lub dorosłym opiekunem. 
Podczas spotkań odbywają się wspólne zabawy a 
uczestnicy poznają śląskie tradycje. Celem 
projektu jest łączenie pokoleń, pielęgnowanie 
więzi między dziadkami i wnukami, pokazanie, że 
mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania.
W kwietniu odbył się Festiwal Sztuk Pięknych, 
który miał na celu upowszechnienie wiedzy oraz 
podwyższenie poziomu intelektualnego młodego 
pokolenia w zakresie osiągnięć współczesnej 
sztuki akademickiej. W ramach wydarzenia 
zorganizowane zostały również wykłady z 
pokazami multimedialnymi i warsztaty 
plastyczne dla uczniów szkół średnich.
Dzień Dziecka. 2 czerwca to był iście piracki 
dzień – Piraci i Piratki na sportowo, czyli dzień 
dziecka z Fundacją PGE EC. Po uroczystym 
rozpoczęciu na najmłodszych czekał statek. 
Dzieci wyruszyły na podbój morza rybnickiego. 
Nie zabrakło pirackich animacji, pokazów 
tanecznych, malowania twarzy i zawodów 
sportowych.

85.59.B 2 214,00 zł

Druk: NIW-CRSO 14



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Kryta pływalnia składa się z dwóch basenów 
krytych, duży pełnowymiarowy o 
wymiarach 25m x 15 m, przystosowany do 
organizacji zawodów z pięcioma torami. 
Obiekt wyposażony w nagłośnienie i 
widownię oraz z basenu małego o 
wymiarach 10m x 5m, oba z krystalicznie 
czystą wodą, o stale kontrolowanej jakości. 
Woda w basenie posiada temperaturę 32-
34°C, spełnia wszystkie wymogi sanitarne. 
Przy krytej pływalni funkcjonuje grota solna, 
która wykorzystuje właściwości relaksacyjne 
i lecznicze soli i zawartych w niej składników 
mineralnych.

93.11.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Projekt Mamy Czas! to inicjatywa, która 
powstała z myślą o kobietach 
spodziewających się i mających małe dzieci. 
Umożliwia dostęp do wiedzy dotyczącej 
profilaktyki zdrowia dziecka i kobiety w 
czasie ciąży i po porodzie, a także 
dotyczącej zdrowego rozwoju dziecka. Przy 
Fundacji działa Przyrodniczy Uniwersytet 
Dziecięcy, projekt o profilu przyrodniczo-
ekologicznym. Ponadto jest szkoła języków 
obcych - nauka języka obcego w grupach o 
różnym stopniu zaawansowania, warsztaty 
filozoficzne mają za zadanie przybliżenie 
uczestnikom zakresu wiedzy filozoficznej i 
etycznej. Zajęcia skierowane dla osób 
powyżej 16 roku życia. Matematyczne 
zabawy z klockami LEGO. Buduj i ucz się. 
Autorskie programy nauczania umożliwiają 
dzieciom eksperymentowanie, 
doświadczanie i odkrywanie, że do 
poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. 
Liczne koła tańca oferujące kursy tańca 
towarzyskiego jak i współczesnego a dla 
chętnych uczestników tych zajęć 
zorganizowano obóz taneczny DANCE 
CAMP 2018. Studium muzyki skierowane 
jest do osób chcących poszerzać swoje 
horyzonty muzyczne, klub fotograficzny, 
który zrzesza ludzi, którzy są na początku 
swojej drogi w fotografii oraz 
profesjonalistów. Ponadto pracownia 
modeli latających, Klub Małego Artysty, 
oferujący zajęcia plastyczno-muzyczno-
teatralne wspierające rozwój dziecka 
poprzez sztukę oraz pracownia plastyczna 
FASCYNACJE.

85.59.B 5 372,50 zł
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3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

W Fundacji odbył się 22. Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 
skupiający uzdolnionych i wrażliwych na 
muzykę artystów. Pierwszym etapem 
festiwalu były eliminacje do Konkursu 
Krajowego, każdy z uczestników 
zaprezentował przy najmniej jedną z dwóch 
piosenek w języku polskim a najlepsi z 
uczestników wystąpili w Finale Konkursu, 
po którym odbyła się konferencja prasowa 
oraz Koncert Galowy z wielkimi sławami 
sceny piosenki artystycznej. 
Półkolonie letnie i zimowe. Fundacja PGE 
Energia Ciepła stworzyła dzieciom miejsca 
do bezpiecznego i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Są to turnusy dla dzieci 
szkół podstawowych, w ramach których 
Fundacja zapewniła mnóstwo atrakcji, 
zabaw, wycieczek, tanecznych, warsztatów 
kulinarnych, podróżniczych pod opieką 
wykwalifikowanej kadry opiekunów.

90.04.Z 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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 427 223,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 757 006,99 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 151 886,12 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 998 775,29 zł

d) przychody finansowe 6 814,48 zł

e) pozostałe przychody 512 740,84 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.13.Z

SAUNARIUM. 
- Biosauna, rodzaj sauny suchej. Seans w biosaunie daje odprężenie fizyczne i psychiczne, 
wycisza umysł, niweluje negatywne emocje i obniża napięcie nerwowe.
- Jacuzzi i kostkarka lodu, to miejsce odprężenia i regeneracji sił i odpoczynku. Kąpiel niweluje 
stres i relaksuje, pozytywnie wpływa na krążenie krwi, stawy i stan skóry, przyśpiesza 
przemianę materii. Lodopad to wytwornica kostek lodu, które służą do nacierania ciała po 
gorących kąpielach w pomieszczeniach łaźni i sauny. Zabieg taki poprawia krążenie i dotlenia 
organizm.
- Sauna fińska, sucha. Wskazaniami są napięcie mięśni grzbietu, astma oskrzelowa, 
nadciśnienie, wspomaga odchudzanie.
- Łaźnia parowa, można w niej przeprowadzić peelingi i stosować różnego rodzaju maseczki, 
które regenerują i nawilżają ciało. Wskazaniami są choroby płuc, schorzenia skórne oraz 
relaks.
FITNESS CLUB. 
- Siłownia posiada sale do treningów siłowych, salę cardio oraz ofertę treningów personalnych 
z doświadczonymi trenerami.
- Strefa sauny IR. W wyniku działania promieni IR dochodzi do poprawy układu sercowo 
naczyniowego oraz przyśpiesza przemianę materii.
KORTY TENISOWE.
4 korty z plastikowymi liniami i siatkami wychwytującymi między kortami, oświetleniem w 
godzinach wieczornych oraz zapleczem socjalnym i pełnym węzłem sanitarnym dla szkółki 
tenisowej.

2 73.12.B

Fundacja oferuje pod wynajem powierzchnie reklamowe outdoor, wewnątrz pomieszczeń 
oraz podczas organizowanych przez Fundację licznych imprez kulturalnych, sportowych oraz o 
charakterze charytatywnym. Tablice reklamowe są umieszczane na płocie, ścianach basenu, 
terenie kortów tenisa ziemnego, sali gimnastycznej. Na plakatach i banerach reklamujących 
imprezy umieszczane są również loga firm. Ze względu na bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną 
nasze obiekty są odwiedzane przez osoby poszukujące aktywnych form rozrywki, zarówno dla 
siebie i swoich dzieci i staje się doskonałym źródłem reklamy.

3 68.20.Z

Z daleka od wielkomiejskiego zgiełku, a zarazem parę kilometrów od Centrum Rybnika, w 
urokliwym otoczeniu zalewu rybnickiego, Fundacja PGE Energia Ciepła oferuje do wynajmu 
sale wykładowe (szkolenia, spotkania) i rekreacyjne (treningi, ćwiczenia, taniec), studio 
fotograficzne, w pełni wyposażoną salkę malucha oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną. 
Wszystkie sale z dostępem do internetu. Ogólnodostępne toalety, kącik wypoczynkowy, 
przestronne korytarze na których istnieje możliwość zorganizowania przerw kawowych, 
cateringu (lunch, bufet szwedzki) w zależności od oczekiwań. Do dyspozycji gości parking oraz 
przestronne hole. Fundacja dysponuje też prawie 2 ha terenem rekreacyjnym z dostępem do 
zalewu rybnickiego, wspaniały widok może uatrakcyjnić niejedną imprezę.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 934 831,79 zł

2.4. Z innych źródeł 2 239 459,48 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 135 932,45 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

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

1 Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 13 089,72 zł

2 Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 7 343,41 zł

3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6 749,47 zł

4 Działania wspomagające rozwój skutecznej walki z chorobami 108 749,85 zł

1 Subkonta-pomoc podopiecznym Fundacji 108 749,85 zł

2 15 Rybnicki Festiwal Fotografii 7 343,41 zł

3 Płyniemy Polsko 6 150,00 zł

4 Pojedynek na Słowa 4 798,32 zł

5 Mamy czas! 4 450,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 135 932,45 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 117 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

117 000,00 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

0,00 zł

2 900 464,94 zł

30 525,30 zł

0,00 zł

5 066,26 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)

998 775,29 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 530 828,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -991 650,29 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 568 785,96 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 103 025,60 zł 135 932,45 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

1 226 178,99 zł 135 932,45 zł

4 143 536,41 zł 0,00 zł

429 989,33 zł

599,17 zł

714 477,77 zł

588 243,93 zł 0,00 zł

6 Dzień Dziecka 2 214,00 zł

7 Gala tańca "Gehenna" 922,50 zł

8 Arteterapia 704,90 zł

9 Zdrowie dla wszystkich 599,47 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 568 785,96 zł

8 897,98 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

67 628,00 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)

44 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)

36,00 etatów

179 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

3 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)

7 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

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 411 572,95 zł

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

2 228 007,85 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 

183 565,10 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)

6 403,64 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)  

3 446,18 zł

2 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  OKw 
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)

16 osób

w 
tym:

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

16 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 627 799,27 zł

1 380 084,58 zł

- nagrody

- premie

77 621,57 zł

170 093,12 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 783 773,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 579 030,48 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 648 977,37 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

10 500,00 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)

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

1 Festiwal Sztuki Teatralnej Prezentacja teatrów na scenach 
i w plenerze, popularyzacja 
lokalnego środowiska 
teatralnego, ugruntowanie 
poczucia wartości tworzenia 
własnego środowiska 
teatralnego.

Urząd Miasta Rybnik 50 000,00 zł

2 Kreatywni Anty Chlaniu 
K.A.C.

Projekt, który mówi o bardzo 
ważnych problemach w temacie 
uzależnień. 
Aby dotrzeć do dzieci i 
przekazać należycie profilaktykę 
zastosowano inną formę jak 
ruch, taniec oraz stworzenie 
wspólnego filmu.

Urząd Miasta Rybnik 25 000,00 zł

3 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Tour de Rybnik

Rozwój kolarstwa szosowego w 
regionie, kontynuacja tradycji 
kolarskich, promocja zdrowego 
stylu życia.

Urząd Miasta Rybnik 20 000,00 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

10 137,40 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

4 Festiwal Sztuk Pięknych 
Rybnik 2018

Program wystawienniczy i 
edukacyjno-szkoleniowy ma 
upowszechniać i popierać różne 
dziedziny sztuk
wizualnych, kładąc akcent na 
pomoc dla rodzących się 
talentów wśród dzieci i 
młodzieży, wspierać okres
akademicki (uczelnia może 
pozyskać studentów) aż po 
wejście w aktywne życie 
zawodowe (pozyskanie 
artystów
w regionie).

Urząd Miasta Rybnik 12 000,00 zł

5 Wiem jak to powiedzieć Projekt skierowany jest do 
różnych grup wiekowych, tj. wg 
potrzeb: dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych.
Szczególną uwagę chcemy 
poświęcić w tym projekcie 
dzieciom z problemami z mową, 
porozumiewaniem się z 
najbliższymi. Dzięki temu 
projektowi
chcemy dotrzeć do jak 
największej liczby środowisk, 
które mają bezpośredni kontakt 
z osobami niemówiącymi lub 
mają wpływ na ich sytuację.

Urząd Miasta Rybnik 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Dorota Bernacka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Śląski 1

2019-07-14
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