Sprawozdanie
z działalności
Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia
za 2005 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
Leszek Robert Pierwocha
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Limanowskiego 59/45
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 głównie poprzez działalność szkoleniową,
doradczą, informacyjną, charytatywną. Współpracuje z organami administracji publicznej,
instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy jak również z innymi
organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. Prowadzi aktywną działalność od
momentu założenia w 2002 roku.
Działalność Fundacji oparta jest m.in. 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 2005 r.,
• wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług: doradczych o
charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych,
• certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o wpisie do rejestru
agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
• certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o wpisie do rejestru
agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego.
W 2005 r. Fundacja zrealizowała następujące projekty szkoleniowe:
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•

Projekt „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, realizowany wspólnie 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 513 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół gimnazjalnych.
•

Projekt „Warsztaty informatyczne dla klasy VI szkoły podstawowej”,
realizowany wspólnie 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 507 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół podstawowych.
•

Szkolenia na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy
 Szkolenie „Poruszanie się na rynku pracy – zasady prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej” realizowane dla PUP w Częstochowie oraz PUP w Będzinie.
Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w
zakresie przygotowania się do poszukiwania pracy, a w szczególności do
uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
Rezultat: przeszkolono 39 osób
 Szkolenie „Zasady pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie” realizowane dla
PUP w Będzinie. Celem szkolenia było podniesienie posiadanych kwalifikacji
oraz uzyskanie nowych przez osoby bezrobotne będące uczestnikami projektu.
Rezultat: przeszkolono 9 osób
Szkolenia odbywały się w ramach projektu „Krok do sukcesu” współfinansowanego
ze środków programu Phare 2002 Promocja Wzrostu Zatrudnienia Wśród Młodzieży
 Szkolenie indywidualne „Kosztorysant” dla PUP w Dąbrowie Górniczej

•

Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej
kończącej naukę zawodu w latach 2002 – 2004”, realizowanego wspólnie z Izbą
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach:
 „Techniki i narzędzia poszukiwania pracy”
 „Autoprezentacja”
Celem szkoleń było przygotowanie uczestników – młodzieży z wykształceniem
rzemieślniczym do efektywnego poruszania się na rynku pracy.
Rezultat: przeszkolono 97 osób
•

Szkolenia w ramach Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Społecznego (ROSzEFS).
Celem szkoleń było przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o
wsparcie w ramach środków EFS, w tym m.in. zagadnienia z metodyki zarządzania
projektem, procedur i praktyki prowadzenia i rozliczania projektów z EFS.
Rezultat: przeszkolono 109 osób

•

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników:
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Kurs stopnia podstawowego dla pracowników prowadzących archiwa
zakładowe (składnice akt) dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej –
przeszkolono 58 osób
Szkolenie „Pakiet Office od podstaw” dla pracowników Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej – przeszkolono 53 osoby
Szkolenie „Proces zarządzania zespołem” dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej – przeszkolono 26 osób
Szkolenie „Wybrane zagadnienia prawne i finansowe funkcjonowania spółki
z o.o. z modułem zarządzania zasobami ludzkimi” dla kadry kierowniczej
RAPZ Sp. z o.o. – przeszkolono 27 osób

Najważniejsze 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 działają 3 Punkty Konsultacyjne: w Dąbrowie Górniczej,
Zawierciu oraz Kędzierzynie-Koźlu.
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, realizowanych ze środków
Rządu Polskiego, programów przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych,
a 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 2005 r. w ramach projektu łącznie zrealizowano 125 usług na rzecz MSP.
Projekt realizowany będzie do końca 2007 r.
•

Projekt "Aktywizacja gospodarcza w regionie. Wsparcie rozwoju firm
i przedsiębiorczości", realizowany w ramach działania 2.5 ZPORR.
Celem projektu jest wspieranie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez
kompleksową pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. W ramach projektu oferowane są szkolenia, doradztwo oraz 2 rodzaje
wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe.
Projekt zakłada przeszkolenie 30 osób oraz udzielenie wspomnianego wsparcia
finansowego dla 14-stu uczestników projektu. Czas realizacji projektu: lipiec 2005 r. –
czerwiec 2007 r.

•

Gminne Centrum Informacji – projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim
w Dąbrowie Górniczej. Głównym zadaniem GCI jest pomoc osobom bezrobotnym w
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przygotowaniu do poruszania się na rynku pracy wraz z nieodpłatnym udostępnieniem
sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Adresatami projektu są: osoby
bezrobotne zarejestrowane w PUP w Dąbrowie Górniczej, absolwenci, uczniowie
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci ostatniego roku studiów.
W ramach swojej działalności GCI oferuje:
 pomoc w korzystaniu z nowoczesnych technologii w celu znalezienia
pracy,
 pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do
poszukiwania pracy,
 udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy poprzez organizację
szkoleń,
 zapewnienie dostępu do informacji z zakresu zakładania własnej
działalności i źródeł jej finansowania.
Gminne Centrum Informacji nawiązało współpracę z Zespołem Szkół „Sztygarka” w
Dąbrowie Górniczej, w ramach której zorganizowano i przeprowadzono cykl zajęć
warsztatowych „Rynek pracy – szanse i możliwości” oraz „EURES – Europejskie Służby
Zatrudnienia”.
W roku 2005 z usług GCI skorzystało 1697 osób.
Pozostała działalność:
•

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, m.in. wdrożony system zarządzania
jakością, potencjał ekonomiczny, infrastrukturę, zasoby ludzkie.
Do września 2005 r. przedstawiciel FRAPZ był członkiem Rady Koordynacyjnej KSU
będąc reprezentantem województwa śląskiego.
•

Działalność w Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Przedsiębiorczości.

Celem działania Konsorcjum jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz
podnoszenia konkurencyjności MSP oraz wspomaganie tworzenia środowiska
sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego.
Przedstawiciele Fundacji, w tym pełniący funkcję Sekretarza Konsorcjum, aktywnie
uczestniczyli w podejmowanych działaniach. Opierając się na bogatych doświadczeniach
związanych ze wsparciem sektora MSP oraz instytucji otoczenia biznesu, członkowie
Konsorcjum wypracowali propozycje zmian regulacji prawnych, mających wpływ na
kształtowanie się systemu wsparcia MSP oraz propozycje zmian do Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.
Ponadto w 2005 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Dostosowanie
ośrodka do wymogów utworzenia śląskiej sieci instytucji doradczo-szkoleniowych” w
ramach poddziałania 1.1.2 SPO WKP. Celem projektu jest podwyższenie jakości
świadczonych usług, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie współpracy zarówno z
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MSP jak i pomiędzy śląskimi instytucjami szkoleniowo-doradczymi poprzez posiadanie i
dostęp do nowoczesnego sprzętu wideokonferencyjnego.
•

Działalność charytatywna.

W 2005 roku przekazano wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej, w tym dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Dąbrowie Górniczej, dla wybranych dąbrowskich szkół oraz udzielono zapomogi losowe.
Realizacja tych zadań zamknęła się kwotą 4.890,37 zł.
3. W 2005 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał podjętych w roku 2005 przez Zarząd Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:
W dniu 8 marca 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2005, w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o dofinansowanie
na realizację projektu „Dostosowanie ośrodka do wymogów utworzenia śląskiej sieci
instytucji doradczo-szkoleniowych” w ramach poddziałania 1.1.2 SPO WKP.
W dniu 29 kwietnia 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 2/2005 w sprawie wystąpienia do
Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w Warszawie z wnioskiem w konkursie na
prowadzenie Punktów Konsultacyjnych w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu w ramach
poddziałania 1.1.1 SPO WKP.
W dniu 20 maja 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 3/2005 w sprawie nawiązania współpracy
ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w celu
zwiększenia dostępności Funduszu Pożyczkowego dla przez MSP, który to Fundusz
prowadzi Stowarzyszenie.
W dniu 6 czerwca 2005 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 4/2005 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2004. Równocześnie Zarząd postanowił wystąpić
do Rady Fundacji o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji oraz o
określenie sposobu podania sprawozdania do publicznej wiadomości.
W dniu 6 czerwca 2005 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 5/2005 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2004. Równocześnie Zarząd postanowił
wystąpić do Rady Fundacji o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2004, oraz o udzielenie absolutorium zarządowi Fundacji za pełnienie funkcji w
roku obrotowym 2004.
W dniu 5 września 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 6/2005 w sprawie wystąpienia do
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie z wnioskiem w konkursie na
prowadzenie Punktów Konsultacyjnych w Kędzierzynie Koźlu w ramach poddziałania 1.1.1
SPO WKP .
W dniu 14 października 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 7/2005 w sprawie wystąpienia do
Fundacji im. Stefana Batorego z wnioskiem o grant na rozwój instytucjonalny.
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W dniu 21 listopada 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 8/2005 w sprawie zlecenia wykonania
remontu w pomieszczeniu Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie Górniczej na kwotę 6.100 zł
neto oraz w pomieszczeniu Punktu Konsultacyjnego w Zawierciu na kwotę 10.500 zł netto
firmie „Vera” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
W dniu 9 grudnia 2005 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 9/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy) od Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia Sp. z o.o. w celu pokrycie kosztów zakupu sprzętu w ramach umowy nr
SPOWKP/1.1.2/36/088 zawartej przez Pożyczkobiorcę z PARP o dofinansowanie projektu
„Dostosowanie ośrodka do wymogów utworzenia śląskiej sieci instytucji doradczoszkoleniowych” – działanie 1.1.2.
Na oryginałach uchwał podpis złożył Prezes Zarządu Bogdan Wieczorek.
5. W 2005 r. Fundacja uzyskała przychody w wysokości: 496.553,55 zł., w tym:
• pochodzące z darowizn: 32.937,73 zł.
• pochodzące z dotacji: 317.919,81 zł., w tym z budżetu państwa: 84.503,60 zł. oraz
budżetu gminy: 149.999,96 zł.
• odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 143.216,64 zł.
• inne (np. odsetki na rachunku bankowym): 2.479,37 zł.
6. W 2005 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości 555.478,39 zł w tym:
• na realizację celów statutowych: 539.233,35 zł.
• na administrację (materiały, czynsze, usługi łączności): 14.732,69 zł.
• pozostałe koszty: 1.512,35 zł.
7. Na koniec 2005 r. Fundacja zatrudniała 8 pracowników na następujących stanowiskach:
• 3 osoby na stanowisku specjalista ds. zarządzania Punktem Konsultacyjnym na 0,7
etatu
• 2 osoby na stanowisku specjalista ds. funduszy europejskich
• 2 osoby na stanowisku specjalista ds. małych i średnich przedsiębiorstw
• Prezes Zarządu na 0,5 etatu
Łączna kwota wynagrodzeń z umów o pracę (bez ubezpieczeń społecznych) wyniosła
131.620,37 zł, w tym nagrody: 3.500,00 zł.
Członkowie zarządu do dnia 15.06.2005 r. nie pobierali wynagrodzenia. Od 16.06.2005 r.
Prezes Zarządu pobierał wynagrodzenie ze stosunku pracy w wymiarze 0,5 etatu. Jego roczna
wysokość wyniosła 21.250,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 125.277,09 zł.
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Na rachunkach bankowych Fundacji w ING Bank Śląski SA O/Dąbrowa Górnicza na dzień
31.12.2005 r. znajdowały się fundusze w wysokości 31.684,13 zł. W kasie Fundacji
znajdowała się kwota w wysokości 1.103,82 zł.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji i akcji oraz nie nabyła żadnych nieruchomości.
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W 2005 r. Fundacja nabyła środki trwałe w wysokości 93.770,45 zł oraz wartości
niematerialne i prawne w wysokości 6.901,36 zł., z czego w ramach otrzymanych dotacji
sfinansowano zakup środków trwałych na kwotę 86.431,98 zł. oraz zakupiono wartości
niematerialne i prawne o wartości 5.300,00 zł.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
196.301,82 zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wskazuje stratę
netto w wysokości 58.924,84 zł.
Należności na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 71.181,45 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 73.089,50 zł.
W ramach działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Fundacja
zrealizowała następujące zadania:
• Szkolenie z zakresu prowadzenia archiwów zakładowych dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – przychód w wysokości 12.000,00 zł.
• Przygotowanie dokumentacji na projekt inwestycyjny na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej – przychód w wysokości 31.967,21 zł.
• Szkolenia dla osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy (PUP
Dąbrowa Górnicza, PUP Będzin, PUP Częstochowa) – przychód w wysokości
15.240,00 zł.
• Projekt „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, zrealizowany w ramach
dotacji w wysokości 75.000,00 zł. otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej
• Projekt „Warsztaty informatyczne dla uczniów VI klas szkół podstawowych”, na który
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przekazał dotację w wysokości 75.000,00 zł., z
czego zwrócono 0,04 zł. niewykorzystanej kwoty.
Fundacja w roku 2005 nie składała miesięcznych deklaracji podatkowych. W Urzędzie
Skarbowym w Dąbrowie Górniczej zostało złożone oświadczenie o zwolnieniu z
comiesięcznego składania deklaracji CIT-2 w roku 2005.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana.
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