Sprawozdanie
z działalności
Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia
za 2007 rok

1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14
Numer KRS: 0000144428, data wpisu w KRS: 19.12.2002 r.
REGON: 277947710
Dane członków zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu
Bogdan Mirosław Wieczorek
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Majewskiego 105
Wiceprezes Zarządu
Marcin Aleksander Gamrot
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Adamieckiego 10/53
Cele statutowe Fundacji:
•
•
•
•

Przeciwdziałanie bezrobociu
Wspieranie rozwoju lokalnych społeczeństw, a zwłaszcza działalności społecznokulturalnej, naukowej, oświatowej, informacyjnej oraz socjalnej, a także w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i zabytków
Wspieranie demokracji i ochrona praw człowieka
Rozwój gospodarczy regionów poprzez wspieranie działalności małych i średnich
przedsiębiorstw.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez działalność szkoleniową, doradczą,
informacyjną, charytatywną, pośrednictwo pracy. Współpracuje m.in. z organami
administracji publicznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy
jak również z innymi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi aktywną działalność od
momentu założenia w 2002 roku.
Działalność Fundacji realizowana jest m.in. w oparciu o posiadane certyfikaty oraz
zaświadczenia, w tym:
• zaświadczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o wpisie do ewidencji
niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego,
• zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie instytucji szkoleniowej do
rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00045/2004 wraz
z aktualizacją dokonaną w 2007 r.,
• wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem 12/15/2005/090 w
zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych,
• certyfikat Systemu Jakości nr 213/SZJ/2006 w zakresie spełnienia wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze
ogólnym, informacyjnych i szkoleniowych,
• certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (nr rejestru – 681/1a),
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•
•

certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (nr rejestru – 681/1b),
certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa zawodowego (nr
rejestru – 681/4).

W 2007 r. Fundacja zrealizowała następujące projekty szkoleniowe:
•

Projekt „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, realizowany we
współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Celem projektu było podniesienie kompetencji informatycznych uczniów dąbrowskich
szkół gimnazjalnych oraz rozwijanie ich zainteresowań w zakresie nowoczesnych
technologii.
Rezultat: przeszkolono 607 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół gimnazjalnych w
ramach 60 grup szkoleniowych.
•

Projekt „Warsztaty informatyczne dla klasy VI szkoły podstawowej”,
realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Celem projektu było podniesienie kompetencji informatycznych uczniów dąbrowskich
szkół podstawowych oraz rozwijanie ich zainteresowań w zakresie nowoczesnych
technologii.
Rezultat: przeszkolono 605 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół podstawowych w
ramach 60 grup szkoleniowych.
•

Projekt „Lider młodej przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych”, realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim
w Dąbrowie Górniczej.
Celem projektu było dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości, dotyczącej prowadzenia i zakładania własnej działalności
gospodarczej, pozyskiwania unijnych i krajowych funduszy na jej funkcjonowanie, a
także przygotowanie młodzieży do samodzielnego podejmowania inicjatyw
gospodarczych.
Rezultat: przeszkolono 487 uczniów dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach 30
grup szkoleniowych.
•

Szkolenia na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy

9 Szkolenia
„Wypalenie
zawodowe,
czyli
jak
odbudować
satysfakcję
z wykonywanej pracy” oraz „Wybrane zagadnienia kodeksu pracy” realizowane na
zlecenie PUP Dąbrowa Górnicza w ramach projektu „Poziom wyżej”
współfinansowanego ze środków EFS, Działanie 1.1 SPO RZL
Rezultat: przeszkolono 29 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej
9 Szkolenie „Komputerowy pakiet biurowy” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza.
Rezultat: przeszkolono 15 osób skierowanych przez PUP w Dąbrowie Górniczej
9 Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza w ramach projektu „Metamorfozy” współfinansowanego ze środków EFS,
Działanie 1.3 SPO RZL
Rezultat: przeszkolono 16 osób skierowanych przez PUP w Dąbrowie Górniczej
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9 Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza
Rezultat: przeszkolono 1 osobę skierowaną przez PUP w Dąbrowie Górniczej
9 Szkolenie „Gospodarka magazynowa z elementami logistyki” realizowane na zlecenie
PUP Dąbrowa Górnicza
Rezultat: przeszkolono 13 osób skierowanych przez PUP w Dąbrowie Górniczej
9 Szkolenie dla Powiatowej Rady Zatrudnienia realizowane na zlecenie PUP w
Dąbrowie Górniczej – przeszkolono 7 osób
•

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników:
 Szkolenie „Zarządca nieruchomości działający w oparciu o umowę cywilnoprawną a organy ustawowe wspólnoty mieszkaniowej” dla pracowników
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej –
przeszkolono 34 osoby
 Szkolenie „Budżetowanie” dla kadry zarządzającej i kierowniczej RAPZ Sp. z
o.o. – przeszkolono 16 osób
 Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu” dla kadry
zarządzającej i kierowniczej RAPZ Sp. z o.o. – przeszkolono 17 osób
 Szkolenie „Wywieranie wpływu w zarządzaniu ” dla kadry zarządzającej i
kierowniczej RAPZ Sp. z o.o. – przeszkolono 16 osób
 Szkolenie „Operator CNC” wykonane na zlecenie WYG International w
ramach projektu Rotacja pracy, współfinansowanego ze środków EFS
Działanie 2.3 SPO RZL – przeszkolono 22 pracowników RAPZ Sp. z o.o.
 Kurs na uprawnienia elektryczne dla pracowników Huty Bankowej Sp. z o.o.
oraz Agencji Rezerw Materiałowych – przeszkolono 9 osób
 Szkolenie „Zasady rozliczania kosztów w firmie – specyfika kosztów działań.
Prowadzenie gospodarki magazynowej” dla pracowników RAPZ Sp. z o.o. –
przeszkolono 21 osób

•

Inne szkolenia:
 Bezpłatne szkolenie „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla
podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej
– przeszkolono 8 osób.
 Bezpłatne szkolenia „Aktywność zawodowa szansą młodzieży na lepszą
przyszłość” dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 w Dąbrowie Górniczej – łącznie przeszkolono 57
osób
 Seminarium „Możliwości i warunki uzyskania wsparcia ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego” dla przedstawicieli jednostek
samorządów terytorialnych, w którym uczestniczyły 32 osoby

Realizowane projekty:
•

Punkt Konsultacyjny – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP oraz środków
budżetu państwa.
W ramach projektu w 2007 r. działały 3 Punkty Konsultacyjne: w Dąbrowie
Górniczej, Zawierciu oraz Kędzierzynie-Koźlu, w tym 2 ostatnie zakończyły swoją
działalność z dniem ostatniego stycznia 2007 r.
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Oferta Punktów Konsultacyjnych skierowana jest do przedstawicieli sektora MSP mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie RP i obejmuje
świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie:
 administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zarządzania przedsiębiorstwem (m.in. porady z dziedziny prawa,
marketingu, finansów i podatków),
 dostępnych programów pomocowych dla MSP, w szczególności
o możliwościach i zasadach ubiegania się o wsparcie,
 zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
dostępnych programów pomocowych dla MSP,
 dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w tym oferty banków
skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych - firm
leasingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych, itp.,
 możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych,
oferowanych m.in. przez ośrodki KSU.
W 2007 r. w ramach projektu łącznie zrealizowano 269 usług informacyjnych na rzecz
246 klientów z sektora MSP oraz 39 usług informacyjnych na rzecz osób podejmujących
działalność gospodarczą.
•

Projekt "Aktywizacja gospodarcza w regionie. Wsparcie rozwoju firm
i przedsiębiorczości", realizowany w ramach EFS Działanie 2.5 ZPORR.
Celem projektu było wspieranie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez
kompleksową pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. W ramach projektu oferowano szkolenia, doradztwo oraz 2 rodzaje
wsparcia finansowego – jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe.
Projekt zakładał przeszkolenie 30 osób oraz udzielenie wspomnianego wsparcia
finansowego dla 14-stu uczestników projektu. Czas realizacji projektu: lipiec 2005 r. –
czerwiec 2007 r. Projekt został zakończony zgodnie z założeniami.

• Projekt „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet
powiatu zawierciańskiego”, w ramach EFS Działanie 1.6 SPO RZL realizowany wspólnie
z PUP Zawiercie, skierowany do 50 bezrobotnych kobiet z powiatu zawierciańskiego.
Celem projektu jest zwiększenie szans bezrobotnych kobiet na rynku pracy. W ramach
projektu przewiduje się: doradztwo zawodowe, szkolenie Autokreacja, szkolenie ABC
Przedsiębiorczości, szkolenia podnoszące kwalifikacje, przygotowanie zawodowe,
doradztwo biznesowe dla osób, które w ramach projektu założyły firmę oraz pośrednictwo
pracy. Projekt będzie trwał do końca stycznia 2008 r.
• Projekt „Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w Zagłębiu
Dąbrowskim”, realizowany w ramach EFS Działanie 2.5 ZPORR. Projekt zakłada
przeszkolenie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej 18 osób oraz
wsparcie finansowe dla działalności 10 osób, działalność punktu informacyjnego oraz
wsparcie doradców. Czas realizacji: wrzesień 2006 r. – styczeń 2008 r.
• Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”,
realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w ramach
EFS Działanie 2.1 SPO RZL zakłada utworzenie 256 Centrów Kształcenia na terenie
całego kraju i udostępnienie tych placówek społecznościom zamieszkującym tereny
wiejskie. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie tych społeczności poprzez
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zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia
przez całe życie. Czas realizacji: sierpień 2007 – czerwiec 2008 r.
Pozostała działalność FRAPZ:
•

Działalność w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniu 30 maja 2005 r. Fundacja uzyskała wpis do rejestru KSU pod numerem
12/15/2005/090 w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych
oraz szkoleniowych. Oznacza to, iż nasza instytucja spełnia określone standardy realizacji
wymienionych usług oraz odpowiednie wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. wdrożony system zarządzania jakością,
określony potencjał ekonomiczny, infrastrukturę, zasoby ludzkie. W roku 2007 FRAPZ
kontynuowała swoją działalność związaną z KSU.
•

Działalność w Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Przedsiębiorczości.

W 2007 r. Fundacja RAPZ kontynuowała działania wynikające z przynależności do
Konsorcjum, celem działalności którego jest podejmowanie wraz z innymi członkami
wspólnych przedsięwzięć na rzecz podnoszenia konkurencyjności MSP oraz
wspomaganie tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw na terenie
województwa śląskiego oraz rozwojowi regionu.
•

Działalność Fundacji jako agencji zatrudnienia.

W 2007 roku FRAPZ kontynuowała działania w zakresie pośrednictwa pracy na terenie
kraju, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli
polskich oraz działania w ramach agencji poradnictwa zawodowego.
Zgodnie z informacją przekazaną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w
2007 roku:
 w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - łącznie
pozyskano 328 ofert pracy, 152 osoby podjęły zatrudnienie,
 w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
obywateli polskich – 2 osoby podjęły zatrudnienie,
 z usług w zakresie działania agencji poradnictwa zawodowego łącznie skorzystało
99 osób.
•

Działalność charytatywna.

W 2007 roku przekazano wsparcie finansowe dla:
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej na zakup 30 paczek
żywnościowych dla wychowanków – kwota 1.800,00 zł.
• PKPS SWU Zarząd Miejski Dąbrowa Górnicza z przeznaczeniem na cele statutowe
Komitetu - kwota 560,36 zł.
• Grupy Jurajskiej GOPR z przeznaczeniem na cele wyznaczone przez Grupę Jurajską
GOPR - 3.000,00 zł.
• OO. Franciszkanów z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej z
przeznaczeniem na cele wyznaczone przez Ojców - 1.000,00 zł.
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•
•

Marty Stec z przeznaczeniem na zakup odzieży na zimę oraz paczek żywnościowych
na Święta Bożego Narodzenia dla wielodzietnej rodziny, dotkniętej nieszczęściem
tragicznej śmierci ojca – kwota 1.500,00 zł.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na zakup
książek dla dzieci w ramach organizacji Nocy z Andersenem - kwota 99,90 zł.

3. W 2007 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał podjętych w roku 2007 przez Zarząd Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:
W dniu 3 stycznia 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2007 w sprawie zatwierdzenia
wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Fundacji
za 2006 rok.
W dniu 4 czerwca 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 2/2007 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2006.
W dniu 4 czerwca 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 3/2007 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji za 2006 rok.
W dniu 9 lipca 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 4/2007 w sprawie powołania osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych do
Projektu 2.1 EFS SPO RZL pt.: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach
wiejskich”.
W dniu 29 sierpnia 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 5/2007 w sprawie powołania
Dyrektora ds. Koordynacji.
W dniu 19 września 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 6/2007 w sprawie wyodrębnienia ze
struktury FRAPZ struktury zarządzania zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie Projektu pt.:
„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.
W dniu 1 października 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 7/2007 w sprawie nawiązania
współpracy z Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w
zakresie promocji Funduszu Pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W dniu 30 listopada 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 8/2007 w sprawie zatwierdzenia
wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla Projektu
współfinansowanego ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach SPO RZL Działania
1.6 pt. „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu
zawierciańskiego”.
W dniu 30 listopada 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 9/2007 w sprawie zatwierdzenia
wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla Projektu
współfinansowanego ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach ZPORR działanie 2.5
Promocja Przedsiębiorczości – „Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w
Zagłębiu Dąbrowskim”.
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W dniu 7 grudnia 2007 roku Zarząd podjął Uchwały nr 10/2007, 11/2007, 12/2007, 13/2007,
14/2007 w sprawie przekazania kwot pochodzących z akcji 1% za rok 2006.
W dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 15/2007 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Pracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.
W dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 16/2007 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Wynagradzania Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.
Na oryginałach uchwał podpisy złożyli Prezes Zarządu Bogdan Wieczorek oraz Wiceprezes
Zarządu Marcin Gamrot.
5. W 2007 r. Fundacja uzyskała przychody w wysokości: 3.672.938,74 zł., w tym:
• pochodzące z darowizn: 18.140,36 zł.
• pochodzące z dotacji: 3.429.310,94 zł., w tym z budżetu państwa: 813.621,53 zł. oraz
budżetu gminy: 299.720,97 zł.
• odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 220.389,34 zł.
• inne (np. odsetki na rachunku bankowym): 5.098,10 zł.
6. W 2007 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości 3.602.423,89 zł., w tym:
• na realizację celów statutowych: 3.485.444,84 zł.
• na administrację (materiały, czynsze, usługi łączności): 111.683,31 zł.
• pozostałe koszty: 5.295,74 zł.
7. Na koniec 2007 r. Fundacja zatrudniała 42 pracowników na następujących stanowiskach:
• Prezes Zarządu (¼ etatu)
• 2 osoby na stanowisku Specjalista ds. funduszy europejskich (1 i ½ etatu)
• 3 osoby na stanowisku Pracownik projektu (3 etaty)
• 1 osoba na stanowisku Specjalista ds. małych i średnich przedsiębiorstw-konsultant
(3/4 etatu)
• 1 osoba na stanowisku Specjalista ds. zarządzania Punktem Konsultacyjnym (0,7
etatu)
• 34 osoby na stanowisku Obsługa centrum kształcenia (34 etaty)
Łączna kwota wynagrodzeń z umów o pracę (bez ubezpieczeń społecznych) wyniosła
315.409,92 zł, w tym nagrody: 1.500,00 zł.
W 2007 r. Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 29.725,25 zł. Pozostali
członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły 1.067.161,15 zł.
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31.12.2007 r. znajdowały się fundusze w
wysokości:
• w ING Bank Śląski SA O/Dąbrowa Górnicza: 126.389,42 zł.
• w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O/Łaziska Górne: 986,72 zł.
• w Banku Spółdzielczym w Łazach: 597.345,15 zł.
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w BGK I O/Warszawa: 684.873,12 zł.
w BGK na rachunku powierniczym: 37.017.240,00 zł.

W kasie Fundacji znajdowała się kwota w wysokości 1.398,52 zł.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji i akcji oraz nie nabyła żadnych nieruchomości.
W 2007 r. Fundacja nabyła środki trwałe o wartości 267.973,65 zł. oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości 123.325,20 zł., z czego w ramach otrzymanych dotacji
sfinansowano zakup środków trwałych na kwotę 8,69 zł. oraz zakupiono wartości
niematerialne i prawne o wartości 3.715,88 zł.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
38.481.908,48 zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wskazuje zysk
netto w wysokości 59.158,53 zł.
Należności na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 25.254,20 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 397.750,14 zł.
W ramach działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Fundacja
zrealizowała następujące zadania/usługi:
• Projekt „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, zrealizowany w ramach
dotacji w wysokości 99.973,41 zł. otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania wyniosły 105.973,41 zł.
• Projekt „Warsztaty informatyczne dla uczniów VI klas szkół podstawowych”, na który
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przekazał dotację w wysokości 99.930,73 zł.
Koszty poniesione w ramach realizacji zadania wyniosły 105.930,73 zł.
• Projekt „Lider młodej przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych”, zrealizowany w ramach dotacji w wysokości 99.816,83 zł.
otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Koszty poniesione w ramach
realizacji zadania wyniosły 105.320,43 zł.
• Szkolenia
„Wypalenie
zawodowe,
czyli
jak
odbudować
satysfakcję
z wykonywanej pracy” oraz „Wybrane zagadnienia kodeksu pracy” realizowane na
zlecenie PUP Dąbrowa Górnicza w ramach projektu „Poziom wyżej”
współfinansowanego ze środków EFS, Działanie 1.1 SPO RZL – przychód w
wysokości 28.000,00 zł, koszty poniesione w wysokości 17.141,00 zł.
• Szkolenie „Komputerowy pakiet biurowy” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza - przychód w wysokości 12.571,25 zł, koszty poniesione w wysokości
4.238,83 zł.
• Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza w ramach projektu „Metamorfozy” współfinansowanego ze środków EFS,
Działanie 1.3 SPO RZL - przychód w wysokości 24.000,00 zł, koszty poniesione w
wysokości 16.721,72 zł.
• Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza - przychód w wysokości 1.500,00 zł, koszty poniesione w wysokości 200,00
zł.
• Szkolenie „Gospodarka magazynowa z elementami logistyki” realizowane na zlecenie
PUP Dąbrowa Górnicza - przychód w wysokości 20.547,02 zł, koszty poniesione w
wysokości 8.072,44 zł.
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Szkolenie dla Powiatowej Rady Zatrudnienia realizowane na zlecenie PUP w
Dąbrowie Górniczej – - przychód w wysokości 2.800,00 zł, koszty poniesione w
wysokości 1.450,00 zł.
Realizacja w oparciu o umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projektu
pod nazwą Punkty Konsultacyjne – przychody w łącznej wysokości 245.938,19 zł.,
koszty poniesione w wysokości 186.187,68 zł.
Realizacja w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu pod
nazwą „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu
zawierciańskiego”, w ramach SPO RZL Działanie 1.6 – przychód w wysokości
199.700,76 zł., koszty poniesione w wysokości 203.810,66 zł.
Realizacja w oparciu o umowę z Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
projektu pod nazwą "Aktywizacja gospodarcza w regionie. Wsparcie rozwoju firm i
przedsiębiorczości", w ramach EFS Działanie 2.5 ZPORR - przychody w łącznej
wysokości 162.444,28 zł., koszty poniesione w wysokości 160.338,28 zł.
Realizacja w oparciu o umowę z Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
projektu pod nazwą „Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w
Zagłębiu Dąbrowskim”, w ramach EFS Działanie 2.5 ZPORR - przychody w łącznej
wysokości 298.374,98 zł., koszty poniesione w wysokości 292.841,39 zł.
Realizacja w oparciu o umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej projektu pod
nazwą „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w
ramach EFS Działanie 2.1 SPO RZL - - przychody w łącznej wysokości 2.208.075,48
zł., koszty poniesione w wysokości 2.208.119,48 zł.

Fundacja w roku 2007 nie składała miesięcznych deklaracji podatkowych.
W okresie sprawozdawczym w dniach 6 czerwca 2007 r. i 21 września 2007 r. Górnośląska
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach przeprowadziła dwie kontrole zewnętrzne
w ramach działania 2.5.I finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dąbrowa Górnicza, 08.04.2008 r.

Opracowała:

Elżbieta Dobrzańska

Zatwierdzili:

Bogdan Wieczorek
Prezes Zarządu

10

Marcin Gamrot
Wiceprezes Zarządu

