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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Raciborski Fundusz Lokalny 

w roku 2019 
 

I. Podstawowe dane: 
 
- Nazwa fundacji: RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY 

 

- Siedziba: Siedzibą Fundacji jest miasto Racibórz, adres siedziby: 47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 8, 

tel. 32 418 15 93; e-mail: rfl@pro.onet.pl, www.rfl.org.pl. 

 

- Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  

31.03.2000r.  - KRS Nr 0000128577 

Status organizacji pożytku publicznego od dnia 04.04.2005 roku  

 

- REGON:  276825850 

- NIP:  6391763939 

 

Zarząd Fundacji: 

 Maria Wiecha - prezes Zarządu, 

 

Rada Fundacji: 

1. Andrzej Markowiak 

2. Ewa Lewandowska 

3. Waldemar Senftleben 

4. Danuta Skóra 

5. Wojciech Ziajka 

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 

 

Cele statutowe Fundacji: 

Celem działalności Fundacji Raciborski Fundusz Lokalny jest identyfikowanie oraz zaspokajanie 

istotnych potrzeb lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie:     

a) pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia,            

b) pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, 

c) rozwoju kultury, sportu i turystki, 

d) edukacji dzieci i młodzieży.  

Prowadzone działania mają na celu poprawę warunków i jakości życia, aktywizację społeczną 

mieszkańców oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

mailto:rfl@pro.onet.pl
http://www.rfl.org.pl/
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II.1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja Raciborski Fundusz Lokalny prowadzi działalność pożytku publicznego  na rzecz ogółu 

społeczności, a zwłaszcza na rzecz rozwoju i dobra raciborskich dzieci i młodzieży, a także osób 

starszych. Swoje cele statutowe Fundacja realizuje poprzez realizację programów własnych oraz 

zewnętrznych programów grantowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację działań pochodzą 

ze środków własnych Fundacji uzyskanych z lokat terminowych kapitału oraz pozyskiwane są 

z dotacji zewnętrznych przeznaczonych na realizację opracowywanych przez organizację programów. 

Zasady konkursów, formularze wniosków, informacje o realizowanych programach i terminy 

realizacji podawane są do publicznej wiadomości.  

Do oceny wniosków o dotacje i stypendia powoływane są specjalne komisje. Na podstawie decyzji 

tych komisji Zarząd Fundacji podpisuje umowy z beneficjentami programów. 

Administrowaniem programów i ich monitorowaniem zajmują się Zarząd Fundacji, Rada Fundacji, 

koordynatorzy projektów oraz księgowa. Większość prac prowadzona jest nieodpłatnie, 

za wyjątkiem jednego pracownika na stanowisku „Koordynator ds. programowych” zatrudnionego 

w Fundacji w wymiarze 1/2 etatu. W okresie sprawozdawczym obsługę księgową Fundacji 

wykonywało Biuro Rachunkowe. 

 

 

II.2. Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji Raciborski Fundusz Lokalny 

w 2019 roku. 
 

Realizacja programu stypendialnego MECENAT XX oraz MECENAT XXI 

W 2019 roku zrealizowano XX edycję własnego programu stypendialnego MECENAT oraz 

rozpoczęto jego XXI edycję. Do końca roku szkolnego 2018/2019 wypłacano stypendia 15 uczniom 

w programie MECENAT XX, a od początku roku szkolnego 2019/2020, w kolejnej edycji 

MECENAT XXI, stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 10 uczniów raciborskich 

szkół. Do otrzymania stypendiów, kandydatów nominowała Komisja Stypendialna. 

Łączne, środki na wypłatę stypendiów w 2019 roku oraz obsługę zadania publicznego wyniosły 13.800 

zł. Dotacja uzyskana z Gminy Racibórz na dofinansowanie programu wynosiła 7.000 zł, a środki 

finansowe własne Fundacji wyniosły 6.800 zł. 

Najważniejszym rezultatem programu stypendialnego jest wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej 

z rodzin o niskim statusie materialnym. Połączenie kryteriów uzdolnień ucznia oraz trudnej sytuacji 

materialnej pomaga dotrzeć z pomocą finansową do uczniów najbardziej tego potrzebujących. 

Niewątpliwym rezultatem udzielanej pomocy jest mobilizacja uczniów do utrzymywania wysokich 

wyników w nauce. Po pierwszym semestrze nauki stypendyści zobowiązani byli do potwierdzenia 

wyników w nauce. Dopiero po weryfikacji ocen, uczniowie mogli uzyskać stypendium do końca roku 

szkolnego 2018/2019.  

Realizowany od 20 lat własny Program Stypendialny MECENAT przynosi zamierzone efekty. 

Oferowane wsparcie trafia do najzdolniejszych uczniów tego potrzebujących i stanowi dla nich 

motywację do utrzymywania wysokich wyników w nauce. 
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Kursy komputerowe dla seniorów pn.: "Wszystko przed mną... więc KLIKAM" 

W 2019 roku przeprowadzono kursy dla 4 grup 10 osobowych. Każda z grup odbyła 30 godzin 

szkolenia. W sumie w 2019 roku udział w kursach obsługi komputera wzięło 40 raciborskich 

seniorów w wieku 50-75 lat.  

Ogólny koszt zrealizowanego programu wyniósł 9.023,44 zł, z czego dotacja Gminy Racibórz 

wynosiła 8.000 zł, a środki finansowe Fundacji wyniosły 1.023,44 zł.  

Celem realizowanych kursów było przekazanie seniorom podstawowej wiedzy z zakresu obsługi 

komputera, najważniejszych aplikacji, Internetu oraz wykorzystania nowych technologii w życiu 

codziennym. Dzięki podziałowi uczestników na grupy o różnym poziomie zaawansowania, możliwe 

było dostosowanie programu zajęć do umiejętności i oczekiwań uczestników. Wielu z nich to osoby, 

które wcześniej nie miały kontaktu z komputerem. W wyniku przeprowadzonych zajęć zaczęli 

korzystać z komputera i zapoznali się z możliwościami jakie daje komputer w życiu prywatnym oraz 

zawodowym. Część uczestników nieposiadających dotychczas komputera zakupiła własny komputer 

lub tablet i zadeklarowała chęć dalszej nauki.  

Ważnym rezultatem przeprowadzanych kursów jest integracja uczestników z młodym pokoleniem, 

rodziną, a także ze swoimi rówieśnikami. Wspólne przekraczanie komputerowego tabu pozwoliło 

uczestnikom zawiązać relacje, dzięki którym wspólnie dyskutowali i konfrontowali się z nowymi 

wyzwaniami. Integracja uczestników i wzajemna wymiana doświadczeń znacząco podniosły 

skuteczność szkolenia i wzmacniają efekt całego programu, również po jego zakończeniu.  

Prowadzone od wielu lat kursy pokazują, że przedsięwzięcie to ma znaczący wpływ na psychikę osób 

w podeszłym wieku. Uczestnicy kursów cieszyli się z każdej nabytej umiejętności. Zainteresowanie 

programem jest bardzo duże, czego dowodzą regularne zapytania o możliwość uczestnictwa w jego 

kolejnych edycjach. 

 

 

Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych "ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM" 

Podstawowym celem realizacji programu Profilaktyka Chorób nowotworowych „ZDĄŻYĆ 

PRZED RAKIEM" było uzyskanie wpływu na zahamowanie wzrostu zachorowań na choroby 

nowotworowe oraz obniżenie umieralności z powodu tych chorób wśród mieszkańców Raciborza, 

a także ograniczenie zachowań stanowiących czynniki ryzyka, zwłaszcza wśród młodzieży.  

Koszt realizacji programu wyniósł 15.282,91 z czego dotacja Gminy Racibórz wynosiła 15.000 zł, a 

środki finansowe własne Fundacji wyniosły 282,91 zł. 

Cele realizacji zadania w 2019 roku zostały osiągnięte. W tym: 

1. Zorganizowano dwie ogólnodostępne konferencje edukacyjne, w ramach których wykłady dla 

młodzieży oraz dla dorosłych poprowadzili specjaliści i autorytety z zakresu zdrowia i onkologii. 

W konferencjach w sumie udział wzięło około 300 osób. 

2. Przeprowadzono  serię warsztatowych zajęć  edukacyjnych dla młodzieży w szkołach pod tytułem 

„Profilaktyka raka piersi – samobadanie piersi”. Odbyły się 4 edycje takich zajęć. Udział wzięło w nich 

łącznie ok. 120 uczniów, po około 30 uczniów na zajęcia.  

4. Opracowano i dystrybuowano materiały edukacyjno-informacyjne. 

5. Zapewniono funkcjonowanie Onkologicznego Telefonu Zaufania. 
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Działalność Koleżeńskiej Grupy Wsparcia „Nadzieja” 

Przez cały 2019 rok prowadzono działalność Koleżeńskiej Grupy Wsparcia NADZIEJA. W ramach tej 

działalności przeprowadzono zadanie publiczne pn. Otoczenie wsparciem osób niepełnosprawnych 

dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych w Koleżeńskiej Grupie Wsparcia „Nadzieja”.  

Ogólny koszt finansowy programu wyniósł 18.740,35 zł z czego dotacja Gminy Racibórz wynosiła 

16.000 zł, a środki finansowe własne Fundacji wyniosły 2.740,35 zł. 

Podstawowym celem realizacji zadania było otoczenie osób dotkniętych chorobami nowotworowymi 

opieką, udzielenie im wsparcia i pomocy w zmaganiu się z leczeniem oraz realizowanie przedsięwzięć  

mających na celu poprawę jakości ich życia. Celem zadania było osiągnięcie postępu zdrowotnego 

wśród osób dotkniętych chorobą, a także zmniejszenie częstotliwości nawrotów choroby u osób po 

przebytym leczeniu onkologicznym, jak również aktywizacja społeczna osób chorych. Zakładane cele 

zostały osiągnięte poprzez realizację  szeregu działań, w tym: 

1. Organizowano cotygodniowe spotkania i zajęcia warsztatowe Koleżeńskiej Grupy Wsparcia 

"Nadzieja", które stanowią skuteczną formę wsparcia i profilaktyki psychoonkologicznej. 

2. Prowadzono profilaktykę psychoonkologiczną dla osób doświadczonych chorobą nowotworową. 

3. Udzielano wsparcia duchowego osobom dotkniętych chorobą nowotworową. 

W ramach działania zorganizowano dla uczestników Grupy wycieczkę połączoną z pielgrzymką do 

miejsc świętych. Zorganizowano również coroczne wigilijne spotkanie opłatkowe Grupy. 

W działaniach, oprócz członków Grupy, udział wzięli jej sympatycy i członkowie rodzin uczestników. 

4. Zorganizowano i przeprowadzono dla chorych zajęcia rehabilitacji zdrowotnej i fizjoterapii. 

5. Organizowano rekreację ruchową dla chorych 

6. Zorganizowano zajęcia edukacyjne z zakresu onkologii i profilaktyki zapobiegającej wznowieniu 

choroby u osób będących po skutecznym leczeniu - promowanie zdrowego stylu życia. 

Przeprowadzone zostały prelekcje: "Dieta w chorobach nowotworowych", "Igłoterapia  w  walce z 

bólem", "Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna", „Odczarowanie radioterapii- 

miejsce i rola radioterapii w leczeniu onkologicznym”. 

 

XX MARSZ NADZIEI 

W sobotę 19 października 2019 roku Raciborski Fundusz Lokalny zorganizował XX, jubileuszowy 

Marsz Nadziei, będący wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi. 

Celem Marszu było również dotarcie do lokalnej społeczności z przekazem, że wczesne wykrycie 

choroby nowotworowej daje szansę całkowitego powrotu do zdrowia. Żywym tego dowodem był 

udział osób po skutecznym leczeniu onkologicznym. 

Tradycyjnie, Marsz rozpoczął się na raciborskim rynku, a po części oficjalnej, w rytmie nadawanym 

przez Orkiestrę oraz Mażoretki przeszedł najważniejszymi ulicami Raciborza. Uczestnikom przypięte 

zostały znaczki z różową bądź niebieską wstążeczką, a także zapinki z napisem „Zdążyć przed 

Rakiem”. W czasie trwania Marszu, wolontariusze wręczali przechodniom balony i odblaski na ramię 

z napisem ZDĄŻYĆ PRZED RAKIM oraz żółte żonkile, a także rozdawali materiały edukacyjno-

informacyjne. Marsz zakończył się piknikiem oraz koncertem muzycznym w Parku im. Miasta Roth, 

w czasie którego tradycyjnie już uczestników poczęstowano grochówką.  
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Przedsięwzięcie adresowane było do mieszkańców Raciborza i okolic. Dzięki podjętym staraniom 

liczba uczestników była bardzo duża. Założone cele działania zostały osiągnięte.  

W organizacji i przeprowadzeniu Marszu w formie wolontariatu uczestniczyli niepełnosprawni 

podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu, członkowie Koleżeńskiej Grupy Wsparcia 

Nadzieja, a także młodzież szkolna, w tym stypendyści programu MECENAT. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 10.033,48 z tego dotacja Gminy wynosiła 9.000 zł, a środki 

finansowe własne Fundacji wyniosły 1.033,48 zł. 

 

 

Granty HENKEL MIT 2019  

Z początkiem 2019 roku zakończono realizację projektu "Moja klasa - mój trzeci nauczyciel" 

w ramach programu wolontariatu pracowniczego HENKEL MIT 2018 (Make an Impact on 

Tomorrow) firmy Henkel Polska. W kolejnych miesiącach pozyskano dotacje na realizację 

3 kolejnych projektów w ramach programu HENKEL MIT 2019. 

W sumie w 2019 r. w ramach realizacji programu HENKEL MIT 2019 pozyskano granty 

i zrealizowano działania na kwotę 38.638,40 zł. 

 

 

 

INNE DZIAŁANIA 

W czasie 2019 roku prowadzono działania promocyjne mające na celu pozyskanie partnerów oraz 

uczestników realizowanych działań. Za pośrednictwem lokalnych mediów informowano lokalną 

społeczność o bieżących działaniach organizacji. 

Członkowie RFL uczestniczyli w organizowanych szkoleniach i przedsięwzięciach innych organizacji 

filantropijnych.  

Pracę administracyjną wykonywał koordynator programowy pracujący w siedzibie Fundacji 

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 – 14.00. 

 

Oprócz przedstawionych powyżej działań, Fundacja starała się pomagać rozwiązywać na bieżąco 

indywidualne problemy raciborzan, z którymi się do nas zgłaszali. Dotyczyły one osobistych spraw, 

jak choroba, ubóstwo czy zagubienie. Fundacja każdemu pomagała w miarę możliwości, starając się 

nikogo nie pozostawić bez wsparcia. 
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III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, jednak nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

 

IV. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

a)  Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2019r. 3.156,95 zł 

b)  Darowizny, w tym: 

-  1 % OPP 

-  inne 

13.771,80 zł 

38.638,40 zł  

c) ze środków publicznych (z budżetu gminy) 55.000,00 zł 

d)  przychody finansowe (+odsetki uzyskane) 38.698,80 zł 

e)  działalność gospodarcza          --- 

f)  świadczenie odpłatne          --- 

Razem przychody w roku 2018 (a+b+c+d+e) 149.265,95 zł 

 

 

V. Informacja o poniesionych kosztach na: 

                 -    realizację celów statutowych - 99.911,95 zł 

                 -    administrację - 43.546,60 zł 

                 -    działalność gospodarczą - 0,00 zł 

                 -    koszty finansowe - 0,68 zł 

      

VI.  Dane: 

 
a) liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę :   1 

liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło :   5 

(w tym wyłącznie w działalności gospodarczej -0-) 

b) łączna kwota wynagrodzeń osobowych    26.859,46 zł 

c) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji 

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą   0,00 zł 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia  12.800,00 zł 

e) pożyczki udzielone przez fundację   0,00 zł 
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f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie RFL  

(wg stanu na 31.12.2019 r.): 

- środki pieniężne w kasie RFL  7.583,98 zł 

- środki w banku BGŻ o/Racibórz  11.179,71 zł 

- środki w banku Spółdzielczym o/Racibórz   26,06 zł 

- środki w banku  ING  o/Racibórz   590.749,94 zł 

g) nabyte i objęte obligacje, akcje, udziały   0,00 zł 

h) nabyte nieruchomości   0,00 zł 

i) nabyte pozostałe środki trwałe   0,00 zł 

j) wartość aktywów na 31.12.2019 r.:   609.539,69 zł 

 

                  

VII.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe 

W 2018 roku Raciborski Fundusz Lokalny zrealizował 5 zadań publicznych zleconych przez Gminę 

Racibórz. Były to: 

- Dofinansowanie programu stypendialnego MECENAT w 2019 roku - dotacja 7.000 zł, 

- Kursy komputerowe dla seniorów pn. "Wszystko przede mną… więc klikam"  

- dotacja 8.000 zł, 

- Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem” - dotacja 15.000 zł, 

- Otoczenie wsparciem osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych 

w Koleżeńskiej Grupie Wsparcia „Nadzieja” - dotacja 16.000 zł, 

- XX MARSZ NADZIEI - dotacja 9.000 zł. 

 

 

VIII.   Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych 

Fundacja terminowo odprowadzała do budżetu zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych z tytułu umów o pracę oraz umów o dzieło i zlecenia w łącznej wysokości 2.059,00 zł, na 

co złożono w terminie roczne deklaracje podatkowe PIT-11. 

Od wypłacanych stypendiów złożono w terminie deklaracje podatkowe roczne PIT-8C. 

Zaliczek i podatku nie odprowadzono na podstawie oświadczeń złożonych przez  stypendystów 

(zwolnione z podatku). 

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych fundacja została zwolniona 

z comiesięcznego składania deklaracji CIT-2, a deklarację CIT-8 złożono w terminie. 

Zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły. 

 
 


