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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.p
l

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

Jan Tadeusz Makowski Prezes 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)

FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ochrona i promocja zdrowia
- działalność wspomagająca rozwój skutecznej walki z chorobami
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
- przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja 
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkomanii
- działanie wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i 
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji 
- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 
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)                       

a) działalność nieodpłatną :
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- Pozaszkolne formy  edukacji artystycznej,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- Działalność obiektów kulturalnych, 
- Pozostała działalność związana ze sportem, 
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana                                                                                                 

b) działalność odpłatną :
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsce krótkotrwałego 
zakwaterowania,
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
rekreacyjnych,
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- Nauka języków obcych,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- Praktyka lekarska specjalistyczna,
- Działalność fizjoterapeutyczna,
- Działalność paramedyczna, 
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- Działalność obiektów kulturalnych,
- Działalność obiektów sportowych,
- Pozostała działalność związana ze sportem.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Orzełowski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Justyna Maria Szweda-
Sekuła

Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Beata Kisiel Sekretarz Rady Fundacji TAK

Tadeusz Kukiełka Członek Rady Fundacji TAK

Dariusz Świerczyński Członek Rady Fundacji TAK

Kowalik Krzysztof Członek Rady Fundacji TAK

Adam Muszala Członek Rady Fundacji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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. Pomoc dzieciom z  bardzo ciężkimi 
przypadkami niepełnosprawności, które w sposób nowoczesny i efektywny przez cały rok będą 
rehabilitować się na basenie Fundacji PGE Energia Ciepła.
Płyniemy Polsko Archipelag Svalbard
Wyprawa na mroźne wody Oceanu Arktycznego i opłynięcia Archipelagu Svalbard jest kontynuacją 
projektu Płyniemy Polsko. Na przełomie sierpnia i września, 10 żeglarzy pokonało trasę ponad 1000 mil 
morskich a tym samym uruchomi zbiórkę środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu do 
nurkowania oraz organizację zajęć z instruktorami na basenie dla niepełnosprawnych z autyzmem i 
porażeniem mózgowym.

Integracyjny Piknik Konny
W pięknej malowniczej miejscowości Rudy odbył się po raz pierwszy piknik integracyjny zorganizowany 
przez Fundację PGE Energia Ciepła. Nadrzędnym zadaniem projektu  było połączenie  osób 
niepełnosprawnych         z osobami w pełni sprawnymi, w celu stworzenia wspólnych drużyn, które 
rywalizowały podczas konnego maratonu. 
„Dniem Różnorodności – PGE” 
To piknik integracyjny połączony z ”Dniem Sportu” i organizowany w ramach Tygodnia Osób  
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. Zawody sportowe, koncerty, rodzinne warsztaty 
rękodzieła, malowanie twarzy i konkursy z nagrodami – to tylko niewielka część atrakcji przygotowana w 
ramach Integracyjnego Dnia Sportu z Piknikiem PGE „Dzień Różnorodności” oraz Dni Bronowic na 
terenie Klubu Sportowego „Bronowianka”. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji m.in. turnieje piłki 
nożnej i tenisa stołowego, warsztaty terapii zajęciowej, konkursy, pokazy Straży Pożarnej i Policji, 
warsztaty strzelania z łuku, origami i ceramiki oraz bezpłatny lunapark i ścianę wspinaczkową. Dla osób 
niepełnosprawnych przygotowano strefę relaksacji, ruchu i wiedzy.

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 prowadzi i stale rozbudowuje subkonta swoich 
podopiecznych. Ich liczba stale wzrasta pokazując nam spore pole do działania. Organizujemy, 
współorganizujemy koncerty, wystawy, kabaretony, spotkania. Wszystko w kierunku pomocy i zebrania 
jak największej kwoty potrzebnej w celu rehabilitacji, operacji czy nawet ratunku życia. W roku 2017 
Fundacja PGE Energia Ciepła była związana porozumieniami z 21 podopiecznymi.

Fundacja przeprowadziła 7 zbiórek publicznych:
1. Zbiórka nr: 2016/4433/OR 
Nazwa zbiórki: zbiórka na operację Oliwii Szymiczek  
Okres realizacji: 06.12.2016 – 31.03.2017 + aneks do: 30.09.2017
Cel zbiórki: Oliwia choruje na rzadką chorobę genetyczną recklinghausena (nerwiakowłokniakowatość), 
której przejawem było złamanie goleni i problem z jej zrośnięciem. W ciągu 9 lat przeszła 12 operacji, a 
kolejna przed nią, której koszt wynosi ok. 18000,00 PLN, a preparatu wzmacniającego kości ok 20000,00
 PLN.
Suma zebranych środków pieniężnych: 6 662,57 PLN
2. Zbiórka nr: 2017/135/OR
Nazwa zbiórki: Zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Rybniku - 
Wielopolu   
Okres realizacji: 09.01.2017 – 28.02.2017
Cel zbiórki: wsparcie rzeczowe bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku – 
Wielopolu
Suma zebranych ofiar: - karma sucha dla psów – 23 kg
- karma mokra dla psów – 4,45 kg
- karma mokra dla kotów – 1,2 kg
3. Zbiórka nr: 2017/826/OR
Nazwa zbiórki: zbiórka na kosztowne leczenie nowotworu płuc
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Okres realizacji: 09.03.2017 – 30.09.2017
Cel zbiórki: zbiórka na kosztowne leczenie nowotworu płuc dla mamy dwóch dorastających córek oraz 
rocznego syna. U chorej nowotwór zdiagnozowano w czerwcu 2016 roku. Szansą jest kosztowne 
leczenie w Niemczech
Suma zebranych środków pieniężnych: 7 712,32 PLN
4. Zbiórka nr: 2017/825/OR
Nazwa zbiórka: zbiórka na leczenie choroby płuc
Okres realizacji: 09.03.2017 – 30.09.2017
Cel zbiórki: zbiórka na kosztowne leczenie nowotworu płuc dla mamy dwóch dorastających córek oraz 
rocznego syna
Suma zebranych środków pieniężnych: 0,00 PLN
W kwietniu, podopieczna przegrała walkę z chorobą. Nastąpił zgon podopiecznej.
5. Zbiórka nr: 2017/1379/OR
Nazwa zbiórki: zbiórka na operację ortopedyczną lewego biodra Bereniki Borkowskiej
Okres realizacji: 20.03.2017 – 18.12.2017
Cel zbiórki: zbiórka na planowaną w 2018 r. kosztowną operację ortopedyczną lewego biodra 
niepełnosprawnej 6-letniej Bereniki Borkowskiej
Suma zebranych środków pieniężnych: 18 842,08 PLN
6. Zbiórka nr: 2017/1537/OR
Nazwa zbiórki: Płyniemy Polsko
Okres realizacji: 28.04.2017 – 07.05.2017
Cel zbiórki: zakup środków oraz pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzania zajęć rehabilitacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych.
Fundacji PGE Energia Ciepła.
Suma zebranych środków pieniężnych: 2 154,31 PLN
7. Zbiórka nr: 2017/5411/OR
Nazwa zbiórki: Świąteczna zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji PGE Energia Ciepła.
Okres realizacji: 04.12.2017 – 31.12.2017
Cel zbiórki: Finansowanie operacji i zabiegów medycznych i rehabilitacji, konsultacji i kontroli 
medycznych niezbędnych w procesie leczenia  podopiecznych, zakupu lekarstw, preparatów i wyrobów 
medycznych 3 letniego Maksymiliana Ciemięga chorego na padaczkę i dysplazję oskrzelowo-płucną oraz 
10 letniej Oliwii Szymiczek z upośledzeniem narządu ruchu.
Suma zebranych środków pieniężnych: 521,62 PLN

Remont budynku mieszkalnego podopiecznej Ewa Żyła
Pani Ewa, obecnie podopieczna Fundacji PGE Energia Ciepła, jako trzydziestoparoletnia młoda kobieta 
wiodła spokojne życie z mężem i 4 dzieci, niestety cały świat się zawalił. Mąż uległ śmiertelnemu 
wypadkowi. Życie nie było dla niej łaskawe, borykała się z pracą samotnie z wychowaniem dzieci i ich 
chorobą. Trudno było jej związać koniec z końcem. Zaniedbała zdrowie nie lecząc się na cukrzycę czego 
skutki musi ponosić dziś. Synowie wyrośli pani Ewa zaczęła dopiero leczyć się cukrzycę, niestety było za 
późno. Mimo wielu podjętych prób i nakładów finansowych nogę trzeba było amputować. Pozostała 
rozpacz i długi, brak środków do życia. Fundacja PGE Energia Ciepła przy wsparciu Elektrociepłowni 
Kraków, podjęła się wyremontowania pomieszczenia sanitarnego Pani Ewy, remontując oraz 
kompleksowo wyposażając łazienkę. Została doprowadzona bieżąca woda oraz podpięto kanalizację, 
zamontowano okno, wykafelkowano całe pomieszczenie i podpięto nowe sanitariaty.
Koncert Charytatywny Grupy Mocarta 
Fundacja PGE Energia Ciepła, zorganizowała koncert XX-lecia Grupy Mocarta o charakterze 
charytatywnym  w celu pomocy podopiecznej Berenice Borkowskie. W ramach akcji charytatywnej, 
której celem było zebranie  pieniędzy na kolejną operację biodra podopiecznej Fundacji PGE Energia 
Ciepła w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Niemczech był występ Grupy Mocarta w Sali Kina Centrum w 
Jastrzębiu Zdroju. Z kwesty i ze sprzedaży biletów zebrano kwotę 17 131,72 zł.

Turniej piłki siatkowej dla Maksia
W marcu, w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach wystartował 4. 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 3-letniego Maksia, syna jednego ze strażaków-ochotników, a 
podopiecznego Fundacji PGE Energia Ciepła.

Charytatywny turniej bowlingowy
W grudniu, Rudzie Śląskiej miał miejsce Charytatywny Turniej Bowlingowy na rzecz zawodników 
Olimpiad Specjalnych. To już IV edycja turnieju, która odbyła się z inicjatywy Klubu Olimpiad Specjalnych 
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HALEMBIANKA oraz Ośrodka dla Niepełnosprawnych “Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej. 
Drużyna  Fundacji PGE Energia Ciepła, po emocjonującej walce zajęła zaszczytne, piąte miejsce.

Maraton pływacki 24 h dla podopiecznej Fundacji Bereniki Borkowskiej
Fundacja PGE Energia Ciepła skupiła się na zebraniu środków finansowych organizując rożnego rodzaju 
wydarzenia charytatywne. Jednym z takich wydarzeń był Maraton Pływacki dla Bereniki 24 h na 
obiekcie basenu krytego Akwarium w Rybniku Boguszowicach. Na torach obiektu basenowego 
nieustannie zmieniali się pływacy od tych najmłodszych do seniorów, którzy ustanawiali rekordy. Dla 
Bereniki popłynęło 373 zarejestrowanych uczestników - pływaków, ale ogólna frekwencja była o wiele 
wyższa. Ogółem zarejestrowani uczestnicy przepłynęli dla Bereniki prawie 1 000 km. Najdłuższy 
jednorazowo przepłynięty dystans wyniósł 19,3 km (19 300 m).

ZREALIZOWANE PROJEKTY DLA SENIORÓW
Biesiada seniora
Fundacja PGE Energia Ciepła przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zorganizowała 14 
listopada Jesienną Biesiadę Seniorów, której tematem przewodnim było zdrowie i bezpieczeństwo. 
Biesiada jest skierowana do wszystkich seniorów z Rybnika i okolic, którzy chcą spędzić czas w radosnej 
atmosferze, dowiedzieć się jak zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Na uczestników czekało wiele 
atrakcji. Policjanci udzielali praktycznych porad i opowiedzieli, jak nie dać się okraść, uniknąć oszustw 
metodą „na wnuczka"  i bezpiecznie poruszać się po drogach. Omówione zostały również podstawowe 
zasady udzielania pierwszej pomocy. Całość umilił występ kabaret z Żor YROŻ, który zaprosił do 
wspólnego odegrania scenek tematycznych dotyczących prelekcji prowadzonych przez policjantów. Nie 
zabrakło wspólnego biesiadowania przy kawie i słodkim poczęstunku, wspólnym śpiew, dobrej zabawie 
oraz konkursów z nagrodami.

Wejdź w naszą artystyczna przestrzeń
Projekt plastyczno-teatralny, który na co dzień motywował starszych uczestników do odkrywania 
nowych pasji. Udział w bezpłatnych zajęciach, planowanie własnego czasu pozwoliła na mobilizację 
psychiczną i fizyczną oraz wzrost aktywności życiowej seniorów. Wernisaż, wystawa obrazów, 
prezentacja zdjęć i filmów z realizacji pięciu projektów plastyczno-teatralnych, które odbyły się w 
Fundacji na przełomie kilku lat pozwoliły na zorganizowanie aukcji internetowej, gdzie każdy mógł 
zakupić obrazy wykonane podczas zajęć a zebrane środki zostały przekazane na rzecz jednej z 
podopiecznych Fundacji PGE Energia Ciepła.

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów – YOU WIN
Wydarzenie skierowane do osób po 55 roku życia, które pozwoli na sprawdzenie siebie wśród 
rówieśników, na zdrową rywalizację, ale również na integrację różnych środowisk. Do Fundacji PGE 
Energia Ciepła tym razem przyjechało ponad 300 seniorów z Rybnika, Gliwic, Tarnowskich Gór, Pszczyny, 
Żor, Wodzisławia Śląskiego, Cieszyna i Krakowa. Dyscypliny sportowe, w których rywalizowali seniorzy 
to tenis stołowy, pływanie, Nordic Walking, lekkoatletyka i szachy, a wszystko to przeprowadzono pod 
okiem zawodowych sędziów. Mianownik tego dnia był wspólny: dobre nastawienie, optymizm i hart 
ducha utrzymywał wszystkich w dobrym nastroju.

55+ VAT – Wyjątkowo Aktywne Towarzystwo
Projekt skierowany do osób po 55 roku życia, chcących uczyć się i rozwijać. Idea, która pozwoliła na 
regularne spotkania i warsztaty w gronie osób  zainteresowanych integracją. Organizowane były zajęcia  
i warsztaty m.in.: robótek ręcznych, zajęcia kulinarne, zajęcia fitness oraz taneczne latino solo. 
Beneficjenci zdobyli wiedzę, doświadczenie oraz wymienili się pomysłami.

Majówka Seniora
Fundacja PGE Energia Ciepła stawia na nie tylko na aktywność seniorów, ale i służy pomocą w 
nawiązywaniu przez nich nowych kontaktów oraz zainteresowań. Nasi Seniorzy spędzili dzień w 
ogrodach pokazowych Kapias w Goczałkowicach Zdroju. Pogoda dopisała, humory również, a na 
wycieczkę wybrało się ponad 50 seniorów. 23 maja organizatorzy wycieczki zapewnili nie tylko 
zwiedzanie ogrodów Kapias, ale również przejazd nad goczałkowicką zaporę, wspólny śpiew, konkursy z 
nagrodami oraz poczęstunek.
DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Podzielmy się ciepłem
Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom 
potrzebującym  w Krakowie - m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, w postaci 
sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej 
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Elektrociepłowni Kraków. Warunkiem otrzymania wsparcia jest też niezaleganie z płatnościami za ciepło 
i ciepłą wodę. W roku 2017 Fundacja PGE Energia Ciepła objęła wsparciem osiemnaście organizacji 
pozarządowych.

Zakup dla Policji maskotki do zadań specjalnych – SZNUPKA
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku nastąpiło przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w 
Rybniku Sznupka, maskotki do zadań specjalnych bardzo dobrze znanej dzieciom. Fundacja PGE Energia 
Ciepła ufundowała maskotkę ludzkich rozmiarów, żeby dzieci naszego regionu mogły nadal brać udział w 
bardzo ważnych działaniach profilaktycznych, przeprowadzanych przez Policję. 

Jasełka z Fundacją PGE Energia Ciepła w szpitalu wojewódzkim 
Fundacja PGE Energia Ciepła z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowała jasełka dla najmłodszych 
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zaproszeni krakowscy aktorzy 
zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. „Staropolskie Jasełka”. Był to spektakl, w którym chcieliśmy 
przybliżyć polskie, regionalne tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Całość 
widowiska wzbogaciły tradycyjne kolędy wykonywane przez aktorów na żywo razem z małymi 
pacjentami. Barwna dekoracja i zabawne dialogi pozwoliły małym pacjentom przenieść się w magiczny 
świat teatru, a przygotowane prezenty wywołały tak potrzebny uśmiech na ich buziach. Te dziecięce 
uśmiechy uskrzydlają nasze serca i działania.

40 lat Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
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. Ten Dom jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, pełnym życzliwości i 
zaufania. Byliśmy, jesteśmy i chcemy być obecni w życiu mieszkańców i personelu tego domu. 
Otrzymaliśmy certyfikat PRZYJACIELA DOMU za współpracę na różnych polach. 
 
Jubileusz - Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
Jednostką spełniającą oczekiwania starszych mieszkańców Rybnika, pełniącą  w pewnym  momencie 
funkcję domu jest właśnie Miejski Dom Pomocy Społecznej, który w roku 2017 obchodzi jubileusz 25-
lecia działalności. Fundacja PGE Energia Ciepła niejednokrotnie przy wielu projektach związanych z 
pracą z seniorami współpracuje aktywnie z podopiecznymi Domu Społecznego, którzy bardzo chętnie 
biorą udział w różnorodnych realizacjach: jak projekty malarsko-plastyczne, teatralne, kulturalne, 
sportowe, czy oświatowe. 
ZREALIZOWANE PROJEKTY KULTURALNE, ROZRYWKOWE I REKREACYJNE

PROJEKTY CYKLICZNE
21. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik 2017
To jeden  z największych, najbardziej przyjaznych uczestnikom festiwali, który rocznie odwiedza ponad 2
 tys. publiczności. Festiwal się nie starzeje, a jego forma stale przyciąga nowych zainteresowanych. 
Coraz więcej osób śpiewa autorskie teksty i przygotowuje własną muzykę, co zadziwia pozytywnie 
jurorów. Dzięki temu poziom przesłuchań z roku na rok jest coraz wyższy. Pod względem gościnnych 
koncertów było to prawdziwie artystyczne wydarzenie. W roku 2017 zorganizowaliśmy podczas 
Konkursu Krajowego koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Tadeusza Woźniaka, któremu 
towarzyszyli zaprzyjaźnieni wykonawcy. Natomiast podczas Koncertu Galowego wystąpiła grupa HEY w 
towarzystwie, m.in.: Grażyny Łobaszewskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Natalii Przybysz, Marka 
Piekarczyka. W tym roku Koncert Laureatów został transmitowany przez Telewizję TVP Regionalną oraz 
TVP Kultura i TVP Rozrywka. Natomiast Polskie Radio Jedynka realizowało na żywo całodniową audycję z 
Rybnika zatytułowaną „Jedyne takie miejsce”. 10% ze sprzedaży wszystkich biletów na Festiwal OFPA 
zostało przekazane na subkonto jednej z podopiecznych Fundacji PGE Energia Ciepła.

14. 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. 

19 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 
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festiwalu w sensie formy. Dialog w duchu alternatywy (zejście do korzeni i nizin społecznych, 
egzystencjalnych problemów współczesnych), wysoka wartość artystyczna, różnorodność w formie i 
treści, to jedne z zakładanych celów, które podnoszą rangę tego festiwalu i rozwijają go, przynosząc 
ogólne dobro.

10. 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.

X Mityng Sportowy z Olimpijczykiem
Regionalne wydarzenie sportowe, które adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
sportowców jak i kibiców sportowych. Impreza złożona jest z dwóch części: pierwsza to rywalizacja 
sportowa, a druga to spotkanie młodzieży ze znanymi sportowcami i możliwość poznania drogi rozwoju 
ich kariery. Każda ze szkół biorących udział w projekcie wyznaczy nauczyciela wychowania fizycznego, 
którego zadaniem będzie efektywne przygotowanie młodych zawodników - uczniów swoich szkół do 
rywalizacji sportowej w 5 konkurencjach: tenis ziemny, tenis stołowy, sztafeta biegowa, sztafeta 
pływacka oraz konkurs wiedzy o polskich olimpijczykach.

14. Finał Pojedynku 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.

XXII Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 2017
Ryjek był zawsze receptą na słotę i przygnębienie podczas jesiennej szarugi. U nas świeciło słońce i 
zapewnialiśmy duże dawki endorfin. W pierwszy dzień ryjkowych emocji na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej zaprezentowali się soliści w konkurencji One Ryj Show. Gwiazdą wieczoru – ze swoim 
premierowym programem „To się nadaje do kabaretu” – był Kabaret Smile. Głosem widzów, którzy w 
przerwie mogli typować najlepszy występ, tegoroczne One Ryj Show wygrał Bartosz Gajda. W konkursie 
głównym o Złote Koryto, na sali widowiskowej Fundacji PGE Energia Ciepła zwyciężył kabaret Czesuaf. 
Drugą lokatę zajęła Para Nr 2: Ewa Błachnio i Łukasz Kaczmarczyk, którzy zgarnęli aż dwa Złote Koryta w 
tym roku – Publiczności oraz Tajnego Jurora, którym była Agnieszka „Marylka” Litwin. Trzecie miejsce 
zajął Kabaret DNO. Kolejnego dnia odbył się także Konkurs o Melodyjną nagrodę im. Artura, tradycyjna 
konkurencja upamiętniająca zmarłych ludzi sceny i kabaretu. W tym roku z wygraną z Rybnika do domu 
wrócił Kabaret Chyba. Finałem drugiego dnia konkursowego był koncert „wujka Kabaretu Młodych 
Panów” – Piotra Bałtroczyka. Koncert finałowy odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W programie „50 
Twarzy Roberta Korólczyka” głównemu bohaterowi towarzyszyli jego przyjaciele i ikony polskiej sceny – 
tworząc razem niezapomniane widowisko. W ostatni dzień Festiwalu koncert „Święta, święta” zamykał 
tegoroczną edycję Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. Nie zabrakło też muzyki, zabawy i przede 
wszystkim solidnej dawki śmiechu. W programie udział wzięli: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret 
Jurki, Grażyna Bułka, Piotr Bałtroczyk, David Mbeda Ndege, Zespół FRELE, Kabaret Młodych Panów i 
inni. Przez 5 dni trwającego Ryjka nasi wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Naszym celem była 
pomoc podopiecznej Fundacji Berenice Borkowskiej.

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. Po raz pierwszy stając się współorganizatorem Finału Mistrzostw Polski Skuterów 
Wodnych mogliśmy tego dnia zaprezentować publiczności wyjątkowe, wodne widowisko nad samym 
zalewem. Połączyliśmy siły z Yacht Club Rybnik i zaprezentowaliśmy wyścigi czołówki europejskich 
zawodników na wysokim światowym poziomie. Dziesiątki animacji dla całych rodzin były również sporą 
atrakcją dla wszystkich. Tego dnia zaproponowaliśmy: modelarstwo, latawce, klocki lego, malowanie na 
sztalugach, warsztaty z ceramiki i witraży, tworzenie dużych mydlanych baniek, zabawy z chustą, Eko-
bibułki, kolejka HO, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, warsztaty żeglarskie, tchoukball, badminton, 
zajęcia piłkarskie dla chłopców, zawody Strong Man oraz trening sztuk i sportów walki. Odwiedziły nas 
również psiaki z rybnickiego schroniska oraz Fundacji „Jestem głosem tych co nie mówią”. W ten sposób 
chcemy pokazać, że los zwierząt, tak jak i ludzi, nie jest nam obcy. Dodatkowo bardzo ciekawy program 
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artystyczny czekał dla publiczności na scenie. Gwiazdą wieczoru była Kasia Cerekwicka z zespołem. W 
kompleksie rekreacyjnym tego dnia wszystkie usługi jak: basen duży i mały, grota solna, saunarium, 
rehabilitacja, siłownia oraz odnowa biologiczna kosztowały tylko 1 zł. Bardzo zależało nam na tym, żeby 
rodzinnie korzystać z tak  wyjątkowej okazji.

Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy powstał z pasji i miłości do nauki i przyrody. To cykl zajęć 
edukacyjnych dla dzieci, a często również dla całych rodzin. Ideę zajęć o charakterze ekologicznym 
wprowadził dr Marek Kaczmarzyk kilkanaście lat temu, a obecnie kontynuujemy jego działalność w 
nowoczesnej odsłonie. Oferta edukacyjna, o profilu matematyczno - przyrodniczym skierowana do 
dzieci i młodzieży szczególnie zainteresowanej szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień lokalnych.

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. Uczestniczki wymieniają się doświadczeniami, radościami oraz lękami, a 
także cenną wiedzą, co jest doskonałą alternatywą dla czerpania wiedzy z forów internetowych i innych, 
często nierzetelnych źródeł. 

16.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 104 biegaczy, na 5 km – 37, a w rywalizacji 
Nordic Walking uczestniczyły 34 osoby.
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.
POZOSTAŁE PROJEKTY
K.A.C.
W Fundacji realizowano nowy, trwający kilka miesięcy projekt, który mówi o bardzo ważnych 
problemach. W temacie uzależnień zrobiono i powiedziano już wiele. Dzieci i młodzież niechętnie 
słuchają wykładów i pogadanek, szczególnie w szkołach, gdzie trudno jest się otworzyć i szczerze mówić 
o swoich doświadczeniach. Dlatego też, żeby dotrzeć do dzieci i przekazać należycie profilaktykę 
zastosowano inną formę jak ruch, taniec oraz stworzenie wspólnego filmu. Wyrażanie emocji w ruchu, 
wcielanie się w role, odgrywanie scen, z pewnością ułatwiło tancerzom przepracowanie tematu na 
własnej skórze, a także pokazało ich własne doświadczenie w tym temacie, co było cenną informacją dla 
pracujących z nimi instruktorami. W projekcie wzięło udział 40 dzieci w wieku szkolnym.
Wielkanocna Pisanka
Fundacja zaprosiła dzieci powyżej 5. roku życia z całymi rodzinami na wyjątkową imprezę 
przedświąteczną, w ramach której trwał konkurs plastyczny z nagrodami. By wziąć w nim udział należało 
wykonać kartkę  wielkanocną (format A5) oraz pisankę w 3D, które następnie zostały przekazane 
podopiecznym Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. W programie było m.in. zagroda 
żywych zwierząt, tworzenie kartek wielkanocnych, malowanie pisanek, sadzenie wiosennych kwiatów, 
pokaz taneczny oraz mały jarmark świąteczny.
Festiwal Śląski Konsek
To konkurs na premierową interpretację miniatur teatralno-kabaretowych na podstawie scenariusza 
“Ślązoki spod rajskiego drzewa” autorstwa Marka Szołtyska. Pragnieniem organizatorów Festiwalu 
teatralno-kabaretowego była promocja i upowszechnianie współczesnej twórczości literackiej na Śląsku. 
Marek Szołtysek, specjalnie na ten festiwal, napisał scenariusz ,,Ślązoki spod rajskiego drzewa”, 
składający się z dziesięciu niepublikowanych nigdzie scenek satyrycznych. Zadaniem uczestników była 
kreatywna aktywność teatralna w dowolnej formie scenicznej na określony przez organizatora temat. 
Zespoły mogły wykazać się swoim poczuciem humoru, gdyż scenki napisane były w konwencji 
satyrycznej. Uczestnicy konkursu, inscenizując wybraną przez grupę scenkę, w ciągu 15 minut musieli 
przedstawić jej własną adaptację w dowolnej formie scenicznej, z wykorzystaniem – w uzasadniony 
sposób – różnorodnych środków wyrazu artystycznego takich, jak: kostiumy, rekwizyty, scenografia, 
muzyka itp. Podczas festiwalu odbywały się też wydarzenia specjalne – można było obejrzeć 
niecodzienny wernisaż, a także posłuchać muzyki z ogromną dawką energii, nowych brzmień i rytmów. 
Na wystawie obrazów Jarosława Kassnera można było zobaczyć surrealistyczne wizje, określane 
„śląskim mistycyzmem”. Wystąpił również zespół Krzikopa, który nadaje śląskiej muzyce tradycyjnej 
zupełnie nowe oblicze, poprzez połączenie motywów muzyki ludowej Górnego Śląska z elementami 
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muzyki Elektro-Folk. Były też inne niespodzianki m.in. ,,Ostrzołkowy konsek”.
Majówka Seniora w Ogrodach KAPIAS
Fundacja EDF Polska stawia na nie tylko na aktywność seniorów, ale i służy pomocą w nawiązywaniu 
przez nich nowych kontaktów oraz zainteresowań. Nasi Seniorzy spędzili dzień w ogrodach pokazowych 
Kapias w Goczałkowicach Zdroju. Pogoda dopisała, humory również, a na wycieczkę wybrało się ponad 
50 seniorów.

Dzień Dziecka
W tym roku Dzień dziecka był wyjątkowy, bowiem bardzo różnorodny. Główna imprez zgromadziła setki 
dzieci, które na wejściu otrzymały strój hawajski i razem z instruktorkami mogły uczyć się tego pięknego 
tańca. Dodatkowo Stowarzyszenie Amazonka przygotowało dla dzieci dwudniową wystawę papug 
egzotycznych. Zorganizowano konkurs plastyczny i dzieci otrzymały nagrody za najciekawszy rysunek 
ptaków.

Nowa energia na śląskim podwórku. Dziadkowie i wnuki grają razem.
W okresie przedwakacyjnym  rozpoczął się niecodzienny projekt, którego zadaniem było połączenie 
pokoleń. Babcie i dziadkowie ze swoim wnukami próbowali poprzez zabawę znaleźć wspólne 
porozumienie. Historia zatacza koło więc pewne zabawy, konkursy z lat dziecięcych sprzed 
kilkudziesięciu lat obecnie stają się modne  i zabawne. Podczas projektu wszyscy wspólnie realizują 
kolejne zadania, jak: nauka tańca śląskiego zwanego klapokiem, budowanie drachów, czyli latawców, 
zabawa w bugi-bugi, krzyżówki z śląskimi nazwami, bajki  w opracowaniu na język śląski. Wszystko to ma 
pomóc utrzymywać śląską gwarę, tradycję, jak i przypomnieć stare śląskie zwyczaje.

Ocalić od zapomnienia-wystawa plastyczna
„Ocalić od zapomnienia” to tytuł wystawy zorganizowanej w ramach Dni Rybnika w Powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ekspozycja jest pokłosiem działań plastycznych prowadzonych przez 
Marię Budny-Malczewską jednocześnie  dwóch ośrodkach: w Fundacji PGE Energia Ciepła oraz Domu 
Samopomocy Cogito Noster w Rybniku. Artystka pracowała jednocześnie z dwoma grupami  
plastycznymi. Plastycy amatorzy mieli ze sobą kontakt w poprzednich latach za sprawą różnorodnych 
projektów.  Wystawa powstawała niezależnie w Cogito Noster oraz w Fundacji PGE Energia Ciepła. Prace 
uczestników zajęć plastycznych spotkały się na wspólnej wystawie w Bibliotece zatytułowanej „Ocalić 
od zapomnienia”.  Obchodzimy właśnie europejskie dni dziedzictwa oraz Dni Rybnika. Tytuł wystawy 
wydaje się być odpowiedzią na zadany temat. Artyści prezentujący swoje prace na wystawie kierowali 
się zwykłą ludzką wrażliwością. Zatem zdaniem pani komisarz wystawy chcemy narysować, namalować, 
napisać to co jest w Nas najlepsze. Na wystawie znalazły się prace 35 osób. 

SzałasKobiet                                                                                                                                              Zajęcia 
wspierają, rozwijają, relaksują i polecają zdrowy sposób życia. Forma tych spotkań skierowana jest dla 
kobiet w każdym wieku. Szałas Kobiet to spotkania w żeńskim gronie służące wzmacnianiu kobiecości 
poprzez różnorodne praktyki warsztatowe, prowadzone w przyjaznej atmosferze nie narzucającej 
„jedynie słusznej” wizji świata, lecz wspierającej w poszukiwaniu świadomości, która pomaga popatrzeć 
na ten świat własnymi oczami.
Zdrowie dla wszystkich
Projekt skierowany do dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Celami realizacji projektu było 
podniesienie kondycji psycho-fizycznej w/w osób poprzez czynny udział w zajęciach rehabilitacyjno-
terapeutycznych i rekreacyjnych takich jak: basen, hipoterapia, grota solna, siłownia i inne. 

Spotkanie ze świętym Mikołajem
Spotkanie wszystkich dzieci ze świętym Mikołajem odbyło się nie tylko w Sali widowiskowej Fundacji 
PGE Energia Ciepła ale również na naszym obiekcie basenowym. Mikołaj się pojawił było mnóstwo 
radości              i mnóstwo prezentów jakie przywiózł nasz Gość dla najmłodszych i tych nieco starszych. 
Dla wszystkich dzieci z Rybnika i okolic odbyła się I edycja Wodnych Mikołajek. Dzieciaki chętnie i 
dzielnie uczestniczyły w zawodach pływackich oraz skokach ze słupka startowego. Zadaniem każdego 
uczestnika było przepłynięcie 25 m stylem dowolnym na czas. 
ZREALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE, OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE
- Szkoła języka obcego
- Matematyczne zabawy z klockami LEGO. Buduj i ucz się. Sobotnie warsztaty z klockami LEGO.
- Twórcze sobotnie poranki 
- Warsztaty z fantazją
- Przedszkole z fantazją
- Klub Małego Artysty
- Grupa Breakdance
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- Klub Tańca Towarzyskiego MIX
- Szkoła Tańca Towarzyskiego SALSA 
- Taniec Współczesny – zajęcia  taneczno-improwizacyjne 
- GRUPY ARTIS
- GRUPA BIG UP
- Grupa taneczna Second Name
- Kinder Mafia
- Grupa Mini Smyk, Smyk, PROMYK, PROMYK 2, Grupa PROMYCZKI, 
- Studium muzyki
- Klub Fotograficzny FORMAT 
- Pracownia Modeli Latających 
- Pracownia Plastyczna FASCYNACJE
- KOLEJKA H0
- Couching egzystencjalno-etyczny (warsztaty filozoficzne)

ZREALIZOWANE PROJEKTY SPORTOWE
- Szkółka Tenisa Ziemnego 
- Sekcja Biegów Długodystansowych
- Sekcja Bowlingowa
- Tchoukball Ursus 
- 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. Basen jest regularnie kontrolowany przez 
Sanepid. 
- Nauka Pływania dla Niemowląt jest niezwykle istotna dla prawidłowego stymulowania rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. Dostarcza nowych bodźców i stymuluje rozwój zmysłów. Ćwiczenia w 
wodzie doskonalą zmysł równowagi, pobudzają układ nerwowy i regulują napięcie mięśni. 
- Szkoła Nurkowania
- Amatorska Sekcja Pływacka

ZREALIZOWANE PROJEKTY Z ZAKRESU REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Opieka medyczna
W gabinecie lekarskim Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Fundacji PGE Energia Ciepła w każdą środę porad 
udziela lekarz ortopeda traumatolog narządu ruchu dr Rafał Kochanowski.
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. 
Dzięki niepowtarzalnym zabiegom i masażom specjaliści wyczarują dotykiem krainę błogiego spokoju. 
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Oferujemy również nowopowstały (40 m2) salon do masażu z miejscem na odpoczynek, z klimatyzacją i 
z fantastycznym widokiem na Zalew rybnicki. Nowe miejsce jest wyposażone w aneks kuchenny oraz 
specjalną, komfortową przestrzeń dla gości. Dlatego też jest to oryginalne miejsce, w którym możemy 
relaksować się w gronie najbliższych. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego pakietu zabiegów 
na różne okoliczności (np.: spotkanie integracyjne, urodziny fit, wieczory panieńskie itp.).
Masaże:
- Peeling Całego Ciała 
- Masaż gorącą świecą 
- Masaż czekoladowy
- Masaż dla aktywnych
- Masaż ciepłymi olejkami
- Masaż kamieniami
- Masaż antystresowy
- Masaż relaksacyjny z elementami akupresury 
Kąpiele relaksacyjne:
- Kąpiel aromaterapeutyczna z hydromasażem
- Kąpiel z koloroterapią to kąpiel w wannie z hydromasażem wzbogacona o efekty świetlne
- Masaż antycelulitowy nóg wykonywany w wannie przez terapeutę przy użyciu strumienia wody 
Relaks w gronie znajomych:
- Relaks dla dwojga.  Zabiegi wykonywane są w jednym gabinecie dla dwóch osób równocześnie. Dla 
każdej osoby oferujemy: kąpiel aromaterapeutyczna z hydromasażem, masaż relaksacyjny całego ciała z 
elementami akupresury oraz maseczkę odżywczą na dłonie.
- Popołudniowy relaks, to zestaw relaksacyjno-odprężających zabiegów dla 4 osób. Dla każdej osoby 
oferujemy: masaż pleców ciepłymi olejkami 
Dni Zdrowia w Centrum Handlowym FOCUS PARK w Rybniku.
Turnusy rehabilitacyjne odbywały się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 11.00. Pierwsze spotkanie informacyjne skierowanym do pacjentów odbyło się przy słodkim 
poczęstunku. 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. 

Wspomaganie Towarzystwa Sportowego "KUŹNIA"
- sekcja żeglarska
- sekcja jeździecka
- sekcja wędkarska
- sekcja szachowa
- sekcja tenisa stołowego
- sekcja bowlingowa

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SAUNARIUM
- Jacuzzi i kostkarka lodu. Jacuzzi to miejsce odprężenia, regeneracji sił i odpoczynku. Jacuzzi jest 
wyposażone w dysze doprowadzają
- Lodopad
- Sauna fińska (sucha) i łaźnia parowa
- Ruska Bania  
FITNESS CLUB
- Metamorfoza „Nowa Ty” edycja I
- Maraton Fitness Dnia Kobiet 
- Strefa Fitness, FitnessKids, Zdrowy kręgosłup, Power Jump, Body Workout, ABT, FBW,TBC
Aqua aerobik - ćwiczenia w wodzie wykonuje się bez większego wysiłku a mimo to poprawiają formę, 
rzeźbią sylwetkę i doskonale odprężają. 
Tabata, Zumba Toning, Zumba Fitness, Pilates, 
Aktywny Senior 60+. Ćwiczenia skierowane do osób starszych 60 +, poprawiające kondycję i 
samopoczucie. Treningi składają się z ćwiczeń wzmacniających, aerobowych , rozciągających i relaksu. 
Strefa sauny IR 
Ciepło wytwarzane przez lampy podczerwieni wnika głęboko (do 4 cm) w ciało i rozgrzewa tkanki od 
wewnątrz. 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, pozbycia się toksyn oraz tłuszczu co w efekcie daje pozbycie się cellulitu 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

135000

4000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zbiórka publiczna przeprowadzona dla psów ze schroniska

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

opierając się na założeniu że podniesienie temperatury ciała o 10 stopni przyspiesza przemianę materii 
o ok. 30 %,   zwiększenia elastyczności elementów miękkich stawu poprzez rozciągnięcie więzadeł, 
torebek stawowych, ścięgien, powięzi i błony maziowej stawu średnio o ok. 0,5 – 0,9 %.

KORTY TENISOWE
Wysoki standard: 4 korty z plastikowymi liniami, zaplecze socjalne z pełnym węzłem sanitarnym dla 
szkółki tenisowej, siatki wychwytujące między kortami, szkółka tenisowa prowadzona przez 
doświadczonego trenera, możliwość wykupienia indywidualnych lekcji z trenerem, możliwość gry przy 
świetle w godzinach wieczornych.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz 
tworzenia 
najkorzystniejszych 
warunków do pełnego 
rozwoju fizycznego i 
osobowego ludzi 
niepełnosprawnych i 
innych osób 
wymagających wsparcia 
oraz umożliwienie im 
aktywnego i godnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym, a także 
pomoc ich rodzinom.
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.
Integracyjny Piknik 
Konny:Nadrzędnym 
zadaniem projektu  było 
połączenie  osób 
niepełnosprawnych              
          z osobami w pełni 
sprawnymi, w celu 
stworzenia wspólnych 
drużyn, które rywalizowały 
podczas konnego 
maratonu. 
Dzień Różnorodności – 
PGE:To piknik integracyjny 
połączony z ”Dniem 
Sportu” i organizowany w 
ramach Tygodnia Osób  
Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z 
wzajemnością”. 
Organizatorzy zapewniają 
moc atrakcji m.in. turnieje 
piłki nożnej i tenisa 
stołowego, warsztaty 
terapii zajęciowej, 
konkursy, pokazy Straży 
Pożarnej i Policji, 
warsztaty strzelania z łuku 
itp. Dla osób 
niepełnosprawnych 
przygotowano strefę 
relaksacji, ruchu i wiedzy.
Zdrowie dla wszystkich: 
Projekt skierowany do 
dzieci z 
niepełnosprawnością oraz 
ich rodziców. Celami 
realizacji projektu było 
podniesienie kondycji 
psycho-fizycznej w/w osób 
poprzez czynny ich udział 
w zajęciach.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej
Biesiada seniora: Fundacja 
PGE Energia Ciepła przy 
wsparciu Komendy 
Miejskiej Policji w Rybniku 
zorganizowała 14 
listopada Jesienną 
Biesiadę Seniorów, której 
tematem przewodnim 
było zdrowie i 
bezpieczeństwo. Biesiada 
jest skierowana do 
wszystkich seniorów z 
Rybnika i okolic, którzy 
chcą spędzić czas w 
radosnej atmosferze.
Wejdź w naszą artystyczna 
przestrzeń: Projekt 
plastyczno-teatralny, który 
na co dzień motywował 
starszych uczestników do 
odkrywania nowych pasji. 
Udział w bezpłatnych 
zajęciach, planowanie 
własnego czasu pozwoliła 
na mobilizację psychiczną i 
fizyczną oraz wzrost 
aktywności życiowej 
seniorów. 
Ogólnopolska Olimpiada 
Sportowa Seniorów – YOU 
WIN: Wydarzenie 
skierowane do osób po 55 
roku życia, które pozwoli 
na sprawdzenie siebie 
wśród rówieśników, na 
zdrową rywalizację, ale 
również na integrację 
różnych środowisk. 
55+ VAT – Wyjątkowo 
Aktywne Towarzystwo
Projekt skierowany do 
osób po 55 roku życia, 
chcących uczyć się i 
rozwijać. Idea, która 
pozwoliła na regularne 
spotkania i warsztaty w 
gronie osób  
zainteresowanych 
integracją. Organizowane 
były zajęcia  i warsztaty 
m.in.: robótek ręcznych, 
zajęcia kulinarne, zajęcia 
fitness oraz taneczne 
latino solo.
Majówka Seniora: 
Fundacja PGE Energia 
Ciepła stawia na nie tylko 
na aktywność seniorów, 
ale i służy pomocą w 
nawiązywaniu przez nich 
nowych kontaktów oraz 
zainteresowań.

85.52.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Fundacja PGE Energia 
Ciepła w szerokim zakresie 
prowadzi kampanię 1%, 
która pozwala wspierać 
każdego Podopiecznego, 
dodatkowo zachęcając do 
wpłat dowolnych kwot na 
subkonto Fundacji. 
Fundacja PGE Energia 
Ciepła nieprzerwalnie 
prowadzi i stale 
rozbudowuje subkonta 
swoich podopiecznych. Ich 
liczba stale wzrasta 
pokazując nam spore pole 
do działania. 
Organizujemy, 
współorganizujemy 
koncerty, wystawy, 
kabaretony, spotkania. 
Wszystko w kierunku 
pomocy i zebrania jak 
największej kwoty 
potrzebnej w celu 
rehabilitacji, operacji czy 
nawet ratunku życia. 
Fundacja w roku 2017 
przeprowadziła 7 zbiórek 
publicznych.
Podzielmy się ciepłem: 
Celem programu jest 
wsparcie organizacji 
pozarządowych 
zajmujących się pomocą 
osobom potrzebującym w 
Krakowie - m. in. ubogim, 
niepełnosprawnym, 
dzieciom specjalnej troski, 
w postaci sfinansowania 
zakupu ciepła sieciowego 
oraz ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej z 
sieci ciepłowniczej 
Elektrociepłowni Kraków. 
Fundacja PGE Energia 
Ciepła z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
zorganizowała jasełka dla 
najmłodszych pacjentów 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w 
Rybniku. 
40 lat Domu Pomocy 
Społecznej w Orzeszu: 
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. Otrzymaliśmy 
certyfikat PRZYJACIELA

88.99.Z
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

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.
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.
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. 
Sekcja Bowlingowa: W 
styczniu 2008 r.  
zawiązała się sekcja 
bowlingowa, która 
propaguje dyscyplinę, 
która jest zarówno 
sportem, jak i ciekawą 
rozrywką dla 
wszystkich. 
Tchoukball Ursus: 
Drużyna zapalonych 
graczy w tchoukball, 
czyli bezkontaktową 
zespołową grę 
sportowa rozgrywaną 
przez dwie drużyny z 
użyciem piłki.

93.19.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Kryta pływalnia składa 
się z dwóch basenów 
krytych, duży o 
wymiarach 25m x 15 m 
oraz mały 10m x 5m, 
oba                 z 

93.11.Z
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krystalicznie czystą 
wodą, o stale 
kontrolowanej jakości. 
Woda w basenie 
posiada temperaturę 32
-34°C, spełnia wszystkie 
wymogi sanitarne. 
Basen jest regularnie 
kontrolowany przez 
Sanepid. 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. 
Nauka Pływania dla 
Niemowląt
Pływanie niemowląt 
jest niezwykle istotne 
dla prawidłowego 
stymulowania rozwoju 
fizycznego i 
psychicznego dzieci. 
Dostarcza nowych 
bodźców i stymuluje 
rozwój zmysłów. 
Ćwiczenia w wodzie 
doskonalą zmysł 
równowagi, pobudzają 
układ nerwowy i 
regulują napięcie 
mięśni. 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. Od kilkunastu 
lat zajmujemy się 
eksploracją 
podwodnego świata 
oraz nauką nurkowania. 
Nasi instruktorzy 
posiadają wieloletnie 
doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń 
oraz organizowaniu 
wyjazdów nurkowych.

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Edukacja pozaszkolna 
dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie kółek 
zainteresowań, 
tanecznych, 

85.59.B
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muzycznych, 
hobbystycznych itp.
21. Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki 
Artystycznej OFPA 
Rybnik 2017
To jeden  z 
największych, 
najbardziej przyjaznych 
uczestnikom festiwali, 
który rocznie odwiedza 
ponad 2 tys. 
publiczności. Festiwal 
się nie starzeje, a jego 
forma stale przyciąga 
nowych 
zainteresowanych. 
Coraz więcej osób 
śpiewa autorskie teksty 
i przygotowuje własną 
muzykę, co zadziwia 
pozytywnie jurorów. 
Fundacja organizuje 
wiele innych projektów: 
XXII Rybnicka Jesień 
Kabaretowa RYJEK 
2017. To festiwal 
premier kabaretowych 
z ponad 
dwudziestoletnią 
tradycją. Siłą festiwalu 
jest jego 
niepowtarzalna formuła 
i klimat, który udziela 
się kabaretom oraz 
widzom.
Dzień Otwarty Fundacji 
od lat cieszy się 
niegasnącym 
zainteresowaniem. 
Organizując tak duże 
przedsięwzięcie , 
chcemy 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. 
Przyrodniczy 
Uniwersytet Dziecięcy 
powstał z pasji i miłości 
do nauki i przyrody. To 
cykl zajęć o profilu 
matematyczno - 
przyrodniczym 
skierowana do dzieci i 
młodzieży szczególnie 
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zainteresowanej 
szeroko rozumianą 
ochroną środowiska 
naturalnego ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zagadnień lokalnych.

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Druk: NIW-CRSO 19

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6 776 380,11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 595 485,93 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 849 803,10 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsc reklamowych 
na terenach zewnętrznych, w budynkach, 
podczas organizacji imprez kulturalnych i 
sportowych. 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.

93.13.Z Saunarium:
Jacuzzi i kostkarka lodu to miejsce odprężenia, 
regeneracji sił i odpoczynku. Lodopad
to wytwornica kostek lodu, które służą do 
nacierania ciała po gorących kąpielach w 
pomieszczeniach łaźni i sauny. Sauna fińska 
(sucha) pomieści jednorazowo nawet 15 osób i 
jest dobrze przystosowana, do rytuałów 
saunowania. Łaźnia parowa, ładna i przestronna, 
gdzie można przeprowadzać peelingi i stosować 
różnego rodzaju maseczki, które regenerują i 
nawilżają ciało.
FITNESS CLUB
Nasza siłownia posiada: dwie klimatyzowane 
sale do treningów siłowych, salę cardio: bieżnie, 
rowerki eliptyczne, urządzenie Body space do 
modelowania sylwetki, bezpłatny parking (do 4 
godz.), współpracujemy z Kuźnią Mocy, sklepem 
z bogatą ofertą odżywek sportowych oraz ofertę 
treningów personalnych z doświadczonymi 
trenerami. Metamorfoza „Nowa Ty” edycja I to 
nowy program Fitness Clubu czyli 3 miesięcznej 
metamorfozy, w której uczestniczyło 8 kobiet. 
Instruktorzy Fitness Club Fundacji zorganizowali 
kilkugodzinny maraton fitness, w który udział 
wzięło kilkadziesiąt kobiet.
Prowadzone są również zajęcia fitness: Aqua 
Aerobic, FitnessKids, Zdrowy kręgosłup, Power 
Jump, Body Workout, ABT, FBW, TBC, Aqua 
aerobik, Tabata, Zumba Toning.
Fundacja posiada 4 korty tenisowe, zaplecze 
socjalne z pełnym węzłem sanitarnym dla 
szkółki, siatki wychwytujące między kortami. 
Szkółka tenisowa jest prowadzona przez 
doświadczonego
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c) Przychody z działalności gospodarczej 907 726,38 zł

d) Przychody finansowe 10 333,24 zł

e) Pozostałe przychody 413 031,46 zł

0,00 zł

0,00 zł

122 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 089 514,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 053 535,29 zł

35 892,90 zł

0,00 zł

86,13 zł

2.4. Z innych źródeł 3 416 502,47 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 115 048,67 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Edukacja dla seniorów 8 658,10 zł

2 Projekty dla osób niepełnosprawnych 14 705,93 zł

3 Edukacja, kultura dla dzieci, młodzieży i dorosłych 16 772,89 zł

1 Ocalić od zapomnienia 8 658,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 148 363,32 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 122 000,00 zł
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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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 021 453,06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 548 988,77 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 825 550,87 zł 40 136,92 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

1 595 485,93 zł 40 136,92 zł

4 871 256,16 zł 0,00 zł

358 737,61 zł

71,17 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

2 Mityng z Olimpijczykiem 8 059,00 zł

3 Nowa Energia na śląskim podwórku. Dzidkowie i wnuki grają razem 7 742,19 zł

4 Maratonówką po zdrowie 6 545,93 zł

5 Płyniemy Polsko 6 150,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 215,81 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 548 988,77 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

37 169,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

39,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

38,0 etatów

233,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

30,00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

30,00 osób

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 092 185,53 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 165 408,62 zł

1 571 303,28 zł

- nagrody

- premie

131 736,87 zł

213 853,30 zł

- inne świadczenia 248 515,17 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 926 776,91 zł

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

2 866 186,55 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 187 730,32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 678 456,23 zł

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

225 998,98 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)

12 790,19 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

0,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

18,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

18,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 22 000,00 zł

2 Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej OFPA

Konkurs młodych talentów 
śpiewających poezję

ZAIKS 8 000,00 zł

3 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Tour de Rybnik

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

Urząd Miasta Rybnik 30 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 596,27 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

4 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 Rybnika 9 500,00 zł

5 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 30 000,00 zł

6 Mamy czas! Zapewnienie kobietom przed i 
po narodzeniu dziecka dostępu 
do warsztatów i wykładów 
prowadzonych przez 
wykwalifikowanych 
specjalistów, korzystanie z zajęć 
fitness w towarzystwie dzieci.

Urząd Miasta Rybnik 12 500,00 zł

7 Międzynarodowy Festiwal 
Fotografii

Prezentacja twórczości 
fotograficznej znanych artystów, 
integracja pomiędzy 
uczestnikami, dialog z kulturą, 
obcowanie mieszkańców 
regionu z fotografią, 
uwrażliwienie na sztukę.

Urząd Miasta Rybnik 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Bernacka                            
                                               

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 1
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