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SPRAWOZDANIE 

z działalności Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” 

w Łaziskach Górnych w 2012 r. 

  

WSTĘP 

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 roku ( Dz.U. nr 50,poz. 529). 

1. Nazwa i siedziba fundacji: 

FUNDACJA PRACOWNICZA „PRO-EKO” 

ul . Wyzwolenia 30 

43-170 Łaziska Górne 

e-mail: fundacji@pro-eko.win.pl 

www.pro-eko.win.pl 

 

2. Podstawy prawne działania: 

- Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku, Rep.A  

nr 6446/93 zmienionym aktem notarialnym z dnia 10 maja 1994 roku, Rep.A numer 

2029/94 

- postanowienie KA VIII NS-REJ KRS 2816/1/680 Sądy Rejonowego w Katowicach, 

wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.11.2001 rok., numer KRS 0000064561 

- Numer REGON 272161399 

- Numer NIP 6351004363 

 

3. Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji: 

Prezes Zarządu:  Jerzy Moryc 

(adres zamieszkania  do wglądu w wersji papierowej) 

Sekretarz Zarządu: Andrzej Wyroba 

(adres zamieszkania  do wglądu w wersji papierowej) 

Członek Zarządu: Jan Suchy 

(adres zamieszkania  do wglądu w wersji papierowej) 

Członek Zarządu: Zbigniew Dykowski 

(adres zamieszkania  do wglądu w wersji papierowej) 

 

http://www.pro-eko.win.pl/


4. Cele statutowe Fundacji: 

Celem statutowym fundacji jest niesienie pomocy pracownikom Elektrowni Łaziska, ich 

rodzinom, emerytom i rencistom Elektrowni Łaziska oraz społeczeństwu Śląska, 

organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i ich 

rozwoju, szczególnie w zakresie: 

- ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

- wypoczynku, zdrowia i rekreacji, 

- ochrony środowiska, 

- działalności oświatowej i kulturalnej, 

- wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i   

       przekształceń własnościowych, 

- mieszkalnictwa. 

 

5. Opis działalności statutowej: 

W roku 2012 działalność statutowa Fundacji realizowane była zgodnie z przyjętym przez 

Zarząd i Radę Fundacji roczny planem i obejmowała: 

a) pomoc dla placówek służby zdrowia, w tym szpitali, klinik, przychodni z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu i rozwój bazy diagnostycznej, a także na 

przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach, 

b) pomoc dla placówek oświatowych w zakresie remontów, doposażenia także 

organizacji     konkursów i wycieczek 

c) dofinansowanie wypoczynku śródrocznego tzw. „zielone szkoły” 

d) wsparcie finansowe dla klubów i organizacji sportowych 

e) pomoc finansowa dla placówek opiekuńczych, w tym ośrodków pomocy społecznej, 

hospicjów, akcji parafialnych dla najuboższych 

f) dofinansowanie dla instytucji kultury i placówek działalności kulturalnej, 

sponsorowanie imprez kulturalnych 

g) pomoc indywidualna na rzecz wnioskujących mieszkańcówa. regionu, a także 

pracowników, emerytów i rencistów Elektrowni Łaziska oraz członków ich rodzin, 

h) dofinansowanie ochrony środowiska 

i) koszt realizacji działań statutowych ze środków pożytku publicznego.       



6. Opis działalności gospodarczej: 

W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja jest 

współudziałowcem Przedsiębiorstwa Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o.o., w której 

obejmuje 23 udziały o wartości 11 500,00 zł. 

 

7. Organizacja pożytku publicznego 

Fundacja na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 30.10.2006 

rok, sygn.. KA. VIII NS- Rej. KRS/0114452/06/120 uzyskała status Organizacji Pożytku 

Publicznego. 

 

8. Treść Uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do 

wersji papierowej 

 

ZESTAWIENIE  KSIĘGOWE 

1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów. 

W roku 2012 Fundacja uzyskała następujące przychody: 

a) Darowizny na cele statutowe: 

- działalność statutowa           83 050,00 

- darowizny celowe             413 186,50, w tym: 

     Turniej Piłki Ręcznej Malme             7 700,00 

  Agata Labus              1 986,50 

  Kikłowicz Dariusz          2 500,00 

  Sport               400 000,00 

  Gimnazjum nr 2-Obóz sportowy         1 000,00 

 

b) Darowizny działalności pożytku publicznego 1% 

- darowizny z 1% na rzecz Fundacji     69 833,29 zł. 

- darowizny celowe z 1%    82 109,07 zł. 

   

c) Przychody finansowe uzyskane w roku 2012, w tym 

- odsetki z lokat bankowych    53 660,80  

 

d) pozostałe przychody operacyjne uzyskane w roku 2012 – nie wystąpiły 

 

 



2. Dane o wynagrodzeniach wypłaconych w Fundacji: 

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz z narzutami 39 814,81 

- wynagrodzenia tytułu umów o dzieło i umów zlecenia   2 400,00 

- stypendia        22 400,00 

 

3. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Fundacja ma ulokowane środki pieniężne  banku DnB Nord Polska Oddział Mikołów w     

wysokości :  915 933,61 

4. W roku obrachunkowym 2012 Fundacja nie nabyła żadnych obligacji i akcji w spółkach 

prawa handlowego. 

5. W roku 2012 nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych.  

6. W roku 2012 nie miała miejsca działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe. 

7. Koszty realizacji działań statutowych w roku 2012:   1 035 202,52 

8. Koszty administracyjne, w tym:              97 319,39 

- zużycie materiałów i energii     3 198,53 

- usługi obce             25 900,57 

- wynagrodzenia           64 614,81 

- amortyzacja                 97,50 

- podatki i opłaty              17,00 

- pozostałe koszty           3 490,98 

9. Pozostałe koszty finansowe -  nie wystąpiły 

10. Wynik finansowy      - 590 182,62 

11. W roku 2012 Fundacja nie udzieliła żądnych pożyczek. 

12. W roku 2012 Fundacja nie zakupiła żadnych środków trwałych. 

13. Wartość aktywów i pasywów na dzień 31-12-2012 roku wynosi  971 169,24 

14. Fundacja składa roczna deklarację CIT-8 i CIT-0 o wysokości osiągniętego dochodu, 

który korzysta ze zwolnienia podatkowego (art.17,ust. 1-50 Ustawy o podatku 

dochodowego od osób prawnych), rocznie PIT 4R, PIT-8C oraz PIT-11. Na podstawie 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  Fundacja została zwolniona od 

składania miesięcznych deklaracji VAT7 

15. W roku 2012 fundacja nie uzyskała przychodów z budżetu państwa, gminy 

pochodzących ze źródeł publicznych. 



16. Treść podjętych uchwał przez Zarząd Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNDACJA   PRACOWNICZA  PRO-EKO 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE    FINANSOWE 

ZA  OKRES 

od  01.01.2012 roku  do  31.12.2012 roku 

 

OBEJMUJĄCE  : 

1. Wprowadzenie 

2. Bilans 

3. Rachunek zysków  i strat 

4. Informację  dodatkową  

 

 

 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 

 

1. Fundacja Pracownicza PRO EKO z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ulicy 

Wyzwolenia 30 została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.12.1993 r. Rep.  A nr 

6446/93 zmienionym aktem notarialnym z dnia 10.05.1994r. rep. A nr 029/94 

2. Działalność statutowa fundacji: pomoc pracownikom Elektrowni „Łaziska”, ich 

rodzinom, emerytom i rencistom oraz społeczeństwu Ziemi Śląskiej, szczególnie w 

zakresie: 

- ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

- wypoczynku, zdrowia i rekreacji 

- ochrony środowiska 

- działalności oświatowo-kulturalnej 

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

- mieszkalnictwa 

- wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i 

przekształceń  własnościowych. 

Fundacja nie prowadziła w roku 2012 działalności gospodarczej 

3. Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000064561 

4. Fundacja na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dniem, 

30.10.2006 r. sygn. KA VIII NS-Rej. KRS/014452/06/120 uzyskała status Organizacji 

Pożytku Publicznego. 

5. Kapitał zakładowy ( udziałowy) wynosi: 102 000,00 PLN 

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w okresie nie 

krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie 

są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania 

działalności Fundacji. 

 

 

 

 



Zasady polityki rachunkowości (w tym metod wyceny aktywów i pasywów) 

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy 

2. Wartości niematerialne i prawne umarzane są do wartości  3 500,00 PLN w 100% w 

momencie przyjęcia do użytkowania 

3. Do środków trwałych zalicza się te środki, których wartość początkowa przekracza 

3 500,00 PLN i są użytkowane przez okres ponad jednego roku. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wprowadzono środki trwałe do ewidencji. Fundacja stosuje amortyzację liniową, 

za pomocą stawek przewidzianych w „wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych do 

Rozp. Min. Finansów z 1995 roku z późniejszymi zmianami” 

4. Materiały w cenie zakupu (razem z podatkiem VAT) są bezpośrednio odnoszone w 

koszty „zużycia materiałów” 

5. Należności i zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie 

wymagalnej zapłaty. Stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Nie wystąpiła konieczność 

tworzenia rezerw na należności i zobowiązania. 

6. Środki pieniężne i inne aktywa ujmuje się w bilansie w „krótkoterminowych aktywach 

finansowych” i wykazywane a według wartości nominalnych. 

7. Kapitał własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 

8. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2012 nie wystąpiły. 

9. W roku 2012 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów. Jednostka prezentuje w 

sprawozdaniu finansowym- rachunku wyników- wynik finansowy za dany rok jako 

różnicę zwiększającą koszty roku następnego( wielkość ujemna), w pasywach bilansu – 

wynik finansowy z lat poprzednich – jako skumulowana nadwyżka przychodów nad 

kosztami z lat ubiegłych. Nie zmieniono zasad księgowości, które miałoby istotny wpływ 

na sprawozdanie finansowe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DODATKOWA  
FUNDACJI PRACOWNICZEJ PRO-EKO ZA 2012 ROK 

 

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz finansowych składników majątku trwałego: 

 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Rodzaj danych Stan na początek 
roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na koniec 
roku 

1. Grunty Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Budynki 

Budowle 

Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Urządzenia techniczne 
i maszyny 

Wartość 
początkowa 

           10 444,00 0,00 0,00 10 444,00 

Umorzenie 9 274,00 1170,00 0,00 10 444,00 

4. Środki transportowe Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Inne środki trwałe o 
większej wartości 

Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem środki trwałe o 
większej wartości 

Wartość 
początkowa 

10 444,00 0,00 0,00 10 444,00 

Umorzenie 9 274,00 1 170,00 0,00 10 444,00 

6. Środki trwałe o 
mniejszej wartości 

Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartość 
początkowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.  Finansowe składniki 
majątku trwałego 

 53 779,76 0,00 0,00 53 779,76 

 

OGÓŁEM 

Wartość 
początkowa 

64 223,76                    0,00 0,00 64 223,76 

Umorzenie 9 274,00 1 170,00 0,00 10 444,00 



2. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście: nie posiada 

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: nie posiada 

4. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli na ostatni dzień roku obrotowego: nie posiada 

5. Fundusz własne: 

Wyszczególnienie Fundusz statutowy Fundusz   pozostały 

Stan na początek okresu 102 000,00 1 685 057 84 

Zwiększenia z zysku 000 0,00 

inne 0,00 0,00 

Zmniejszenia Pokrycie strat 0,00 231 091,61 

inne 0,00 0,00 

Stan na koniec okresu 102 000,00 1 453 966,23 

 

6. Dane ostatnie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, ze 

wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności: Nie tworzono rezerw  

7. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym na dzień bilansowy a przewidywanym 

umową okresie spłaty. Zobowiązani długoterminowe nie występują 

8. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów: 

 

L.p. Wyszczególnienie Stan na: 

Pierwszy dzień roku 
obrotowego 

Ostatni dzień roku 
obrotowego 

1 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

0,00 1 255,86 

 

9.  Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: nie występują 

10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe:  nie dotyczy 

 



II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży  

L.p. Wyszczególnienia Kraj 

1 
Przychody z działalności statutowej- nieodpłatne 
pożytku publicznego 

151 942,36 

2 Pozostałe przychody określone statutem 496 236,50 

 Razem 648 178,86 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)  

- nie dotyczy 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy – 

nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

4. Informacje o przychodach, kosztów i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: nie dotyczy 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: 

L.p. Treść Znak Kwota 

1 Zysk (strata) księgowy/a brutto - 590 182,62 

2 Różnice z tytułu odsetek  0,00 

3 
Pozostałe koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów 

+ 1 072,50 

4 Przychody niezaliczane do przychodów  0,00 

5 
Przychody podatkowe niezaliczane do 
przychodów księgowych 

 0,00 

6 Straty z lat ubiegłych  0,00 

7 Podstawa opodatkowania  0,00 

8 Podatek dochodowy osób prawnych  0,00 

 

6. Jednostka sporządza porównawczy rachunek wyników. 

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych oraz wytworzonych na własne potrzeby środków 

trwałych i prac rozwojowych: nie dotyczy 



8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie występują 

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie występuje 

 

III. DODATKOWE DANE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZANIA 
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

 

1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego: nie dotyczy 

2. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w jednostkach zależnych i stowarzyszonych: nie dotyczy 

3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych: nie dotyczy 

 

IV. INFORMACJE RÓŻNE 
 

1. W jednostce wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw 

własności: 

 nie występują 

 

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych: 
 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 

Poprzedzającym Obrotowym 

  

Razem 

W tym 

Kobiety Mężczyźni 

1 Administracja 2 1 1 0 

2 Pracownicy 0 0 0 0 

RAZEM 2 1 1 0 

 

4. Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i 

organów nadzorczych spółek kapitałowych: nie dotyczy 

5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub 

powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, 

przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki 

lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami: nie 

dotyczy 

6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym: nie dotyczy 



V. INFORMACJE DLA CELÓW KONSOLIDACJI 
 

1. Sprawozdanie jednostki: 

 nie podlega konsolidacji 

 

 

 

Sporządził:    Kierownictwo Jednostki 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


