
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2021 rok. 
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy  
Społecznej w Jastrzębiu Zdroju 

 
b. siedziba fundacji: 44-330  Jastrzębie Zdrój ul. 

Górnicza  44 
 

c. adres fundacji:  44-330  Jastrzębie Zdrój ul. 
Górnicza  44 

 
d. aktualny adres do 

korespondencji: 
 44-330  Jastrzębie Zdrój ul. 
 Górnicza  44 

 
e. adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjajastrzebie.pl 

 
f. data wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 
10.10.2001  
 

g. numer KRS: KRS  0000051209 
h. statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON: 
272405648 
 

i. dane członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja): 

Edward HERBAN   prezes zarządu 
Ryszard  PIECHOCZEK  wice prezes zarządu 
Bogdan ŚWIATOWIEC  wice prezes zarządu 
Danuta KAMYSZEK  sekretarz zarządu 

Roman BRUDZIŃSKI      członek zarządu 

Dariusz ŁUKASZCZUK  członek zarządu 

Krystian GRABOWSKI  członek zarządu 

Stanisław PAŁASZ  członek zarządu 

Robert PIEKARSKI  członek zarządu 
 
 
 

j. określenie celów statutowych 
fundacji: 

 doposażenie rzeczowe oraz 
wspomaganie finansowe placówek 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

 pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar 
ciężkich wypadków w kopalniach, 



 pomoc rzeczowa i finansowa dla osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej 
związanej z chorobą zawodową, innymi 
chorobami lub wypadkami, 

 wspomaganie i propagowanie nowych 
środków ochrony pracy w ramach 
profilaktyki i przeciwdziałaniu 
chorobom zawodowym i innym 
chorobom społecznym. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności 

statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

Fundację powołano m.in. w związku z 
coraz trudniejszą sytuacją materialną 
panującą w służbie   zdrowia, a 
szczególnie na Śląsku. Zespół ludzi 
pełniących funkcję Społecznych 
Inspektorów Pracy w Kopalni  
„Moszczenica”, szukając wyjścia z tej 
trudnej sytuacji, doszedł do wniosku, że 
należy uruchomić takie mechanizmy, 
które w jakimś stopniu pozwoliłyby 
przeciwdziałać powstałej sytuacji. 
W związku z powyższym zebrane  
środki finansowe przeznaczyliśmy na  
poszczególne cele statutowe: 
a ) na wyposażenie rzeczowe oraz 
pomoc finansową dla placówek ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej 
wydatkowano kwotę  706.665,10 zł w 
szczególności na zakup  urządzeń i 
sprzętu medycznego między innymi dla 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju, Szpital Wojewódzki 
Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim, Szpitale Zakaźne 
w Cieszynie, w Raciborzu, w Tychach i 
w Bytomiu  
b ) na zapomogi  przeznaczone  na  
częściowe  pokrycie kosztów leczenia 
ofiar ciężkich wypadków w kopalniach 
i innych zakładach pracy wydatkowano 
kwotę 7.950,00 zł, które przekazaliśmy 
w postaci dofinansowań częściowych 
wózków inwalidzkich, protez oraz 



płatnych zabiegów rehabilitacyjnych  
itp. 

c ) na pomoc rzeczową  i finansową  dla 
osób będących w trudnej sytuacji 
życiowej powstałej w następstwie 
wypadków, chorób przewlekłych i wad 
wrodzonych przekazaliśmy kwotę 
216.820,82 zł  w postaci dofinansowań 
częściowych za leki,  zakup środków 
ortopedycznych i urządzeń 
rehabilitacyjnych, dofinansowanie 
przystosowania łazienek dla osób 
niepełnosprawnych, częściowe 
dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami 
rozwojowymi i wrodzonymi, 
wspófinansowanie zakupu aparatów 
słuchowych, protez rąk i nóg  itp 
d) środki w kwocie 2.031.687,45 zł  na 
profilaktykę i przeciwdziałanie chorobom 
zawodowym i innym chorobom 
społecznym przeznaczyliśmy  na 
realizację programów profilaktycznych  
chorób społecznych ( choroby serca, 
choroby przewodu pokarmowego, 
urologii, mammografii, sono 
mammografii, szczepienia przeciw 
żółtaczce typu B, szczepienia przeciw 
grypie, szczepienia przeciw 
meningokokom i pneumokokom dla 
dzieci i młodzieży, coroczne badania 
ginekologiczne w tym badania 
genetyczne BRC-1), badania chorób 
zawodowych (pylica, choroby słuchu, 
zespoły przeciążeniowe kręgosłupa 
wynikająca z ciężkiej pracy fizycznej w 
górnictwie) 

 
3. Opis głównych zdarzeń prawnych 

w działalności fundacji o skutkach 
finansowych: 

 

W działalności fundacji nie miały miejsca 
żadne zdarzenia prawne o skutkach 
finansowych 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  



W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości 34 szt. 

Zarząd podejmował uchwały 
Uchwały od numeru  1470 do numeru 1504 
razem podjęto 34 uchwał 

5. Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Fundacja w okresie sprawozdawczym 
uzyskała następujące przychody: 
Darowizny świadczone dobrowolnie przez  
pracowników kopalń oraz innych 
przedsiębiorstw -      2.648.924,47 zł  
Odsetki z rachunków bankowych i obligacji      
                          -         192.307,59 zł 
Przychody  z  działalności  gospodarczej-               
                                 6.556.467,62 zł 
w tym przelew 
działalność statutowa    -     2.443.304,93 zł 
Odsetki z rachunków bankowych i obligacji            
                                       -        192.307,59 zł 
działalność gospodarcza -    6.493.696,87 zł 
w tym w gotówka  
działalność statutowa     -        205.619,54 zł 
działalność gospodarcza -          62.770,75 zł 

6. Informacje o odpłatnych 
świadczeniach realizowanych przez 
fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń: 

Nie prowadzimy odpłatnej działalności 
świadczeń statutowych 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

tak, prowadzi nie, nie prowadzi 

b. informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 
według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego: 

Fundacja zarejestrowała prowadzenie  
działalności gospodarczej  wg 
następującej klasyfikacji PKD:  
86.21.Z  praktyka lekarska ogólna 
86.22.Z  praktyka lekarska 
specjalistyczna 
86.23.Z  praktyka lekarska 
dentystyczna 
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna 
86.90.C praktyka pielęgniarki położnej 
87.10.Z pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 
pielęgniarską 
87.30.Z pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla osób w 



podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 
87.90.Z pozostała pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem 
88.99.Z pozostała pomoc społeczna 
bez zakwaterowania gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
68.20.Z wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

b)  Faktyczną prowadzoną działalnością 
przez Fundację jest  

86.21.Z- praktyka lekarska ogólna;  
86.22.Z-praktyka lekarska 
specjalistyczna;  
86.90.A-działalność fizjoterapeutyczna;  
86.90.C praktyka pielęgniarki położnej;  

 
c. wynik finansowy z prowadzonej 

działalności gospodarczej: 
1.244.390,40 zł 

d. procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego  
z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 

221,62% 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 
na: 
a. realizację celów statutowych: Ogółem      2.963.123,37 zł 

 
Przelew      2.736.677,29 zł 
Gotówka       226.446,08 zł 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

Ogółem         211.188,73 zł 
 
Przelew         197.365,73 zł 
Gotówka         13.823,00 zł 

c. działalność gospodarczą: Ogółem      5.312.077,22 zł 
 
Przelew       5.249.963,89 zł 
Gotówka          62.113,33 zł 

d. pozostałe: Ogółem                   11,60 zł 
 
Przelew                   11,60 zł 
Gotówka                   0,00 zł 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 



a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

19 osób 

b. liczba  osób zatrudnionych 
w fundacji z podziałem na 
zajmowane stanowiska: 

lekarze – etat  1 osoba 
pielęgniarki - etat 7 osób  
laboranci - etat  2 osoby 
pracownicy rejestracji - etat  6 osoby  
pracownicy admin-biur – etat  3 osoby 
 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

19 osób 
          lekarze – etat  1 osoba 

pielęgniarki - etat 7 osób   
laboranci - etat  2 osoby 
pracownicy rejestracji - etat  6 osoby  
pracownicy admin-biur – etat  3 osoby 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 1.394.492,05 zł, w tym:  
a. wynagrodzenia: 994.056,41 zł 
b. nagrody: 205.115,76 zł 
c. premie: 0,00 zł 
d. inne świadczenia: 195.319,88 zł 
e. wynagrodzenia osób 

zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

1.394.492,05 zł 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  
a. wynagrodzenia: 0,00 zł / rocznie 

b. nagrody: 0,00 zł 
c. premie: 0,00 zł 
d. inne świadczenia: 73.600,00 zł / rocznie 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 
a. wynagrodzenia: 0,00 zł 
b. nagrody: 0,00 zł 
c. premie: 0,00 zł 
d. inne świadczenia: 0,00 zł 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

Umowy zlecenia - działalność statutowa                                   
126.440,00 zł 
Umowy zlecenia - działalność gospodarcza                           
563.548,50 zł 
Razem umowy zlecenia                                                          
689.988,50 zł 

 
14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  



a. wysokość pożyczki: Fundacja nie 
udziela 
pożyczek 

 

  

b. pożyczkobiorca:    

c. warunki przyznania pożyczki:    

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

   

15. Dane o kwotach zgromadzonych 
na rachunkach płatniczych,  
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz 
kwotach zgromadzonych  
w gotówce: 

GETIN NOBLE BANK SA –    491.656,57 zł  
PKO BP SA                  - 1.178.120,83 zł 
Bank Millennium                          - 3.653.735,97 zł 
Wysokość środków finansowych 
zgromadzonych w gotówce  -        6.919,50 zł 
 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

 obligacje skarbowe-        1.878.191,25 zł  
 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

nie posiadamy udziałów ani nabytych akcji  
w spółkach prawa handlowego 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 
a. wysokość kwot 

wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

Nie nabyliśmy nieruchomości, ani nie 
wydatkowaliśmy żadnych środków na ich 
nabycie  

 
b. przeznaczenie nabytych 

nieruchomości: 
 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

0,00 zł. 

20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

wartość aktywów          -       14.767.231,40 zł 
 

21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

wartość zobowiązań Fundacji -   805.791,65zł 
 

22. Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone  

Fundacja nie realizowała zadań 
publicznych, nie korzystała również z 
dotacji i grantów 

 



i zamówienia publiczne) oraz 
wyniku finansowym tej 
działalności: 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji  
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych: 

Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
z tytułu wynagrodzeń  PIT – 4 zapłacono  
z umów – zleceń PIT 8B  zapłacono  
Podatek dochodowy od osób prawnych: 
deklaracje  CIT 8    zapłacono  
Składka ubezpieczenia społecznego i  
zdrowotnego deklaracja  DRA  zapłacono  

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
z tytułu wynagrodzeń  PIT – 4 złożono  
z umów – zleceń PIT 8B  złożono 
Podatek dochodowy od osób prawnych: 
deklaracje  CIT 8    złożono  
Składka ubezpieczenia społecznego i  
zdrowotnego deklaracja  DRA  złożono 

25. Informacja, czy fundacja 
ustanowiona na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu:  

 NIE. Fundacja ustanowiona na podstawie   
 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o  
 fundacjach nie jest instytucją obowiązaną w  
 rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  
 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu. 

26. Informacja o przyjęciu lub 
dokonaniu przez fundację 
ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach płatności w gotówce 
o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość  
10 000 euro, bez względu na to, 
czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem 
daty i kwoty operacji: 

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała  
płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10.000 
euro. 

 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
jedną kontrolę działalności finansowej oraz 
pracy Zarządu Fundacji przez Radę Nadzorczą 
FOZiPS - nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:  Edward Herban-prezes zarządu 


