SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom
„OCHRONA I POMOC”
za 2014 rok

I. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom
„OCHRONA I POMOC” sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia
1984r. o fundacjach oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. W sprawozdaniu
ujęto zagadnienia w układzie określonym przepisami wyżej wymienionego
rozporządzenia.
1. Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „OCHRONA I POMOC” z
siedzibą w Warszawie 00–236, ul. Świętojerska 5/7, zarejestrowana została 17
kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja posiada numer KRS 0000278664.
Regon 140961917. NIP – 527-25-40-569.
W 2014 roku Zarząd Fundacji działał w następującym składzie ( były zmiany członków
Zarządu Fundacji w styczniu 2014 r,)

2.

−

Aneta Kochman – prezes Zarządu

−

Marcin Pyclik - wiceprezes Zarządu

−

Artur Chróścicki – członek Zarządu

-

Jacek Pachocki – członek Zarządu

-

Zenon Parchimowicz – członek Zarządu

Celem statutowym Fundacji jest udzielanie pomocy pracownikom branży ochrony i
ich rodzinom, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
−

udzielanie stałej lub doraźnej pomocy pieniężnej rodzinom pracowników
ochrony znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

−

prowadzenie poradnictwa w rodzinach pracowników ochrony, które zagrożone
są patologiami społecznymi lub taka patologia występuje,

−

działania w ramach doraźnej pomocy pieniężnej lub fundowanie stypendiów
ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, w
szczególności napadów i innych przestępstw,

−

pomoc doradcza i finansowa niepełnosprawnym byłym pracownikom ochrony,
będących ofiarami wypadków podczas wykonywania zadań ochrony lub
niepełnosprawnym z innego tytułu członkom rodzin tych pracowników w celu
umożliwienia zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i pomoc w znalezieniu
im pracy,

−

działania w środowisku firm ochrony, w tym gromadzenie informacji w celu
umożliwienia zatrudnienia pracownikom pozostającym bez pracy i rozpoznania
zagrożonych zwolnieniem z pracy,

−

realizację programów stypendialnych i doraźnej pomocy materialnej, a także
organizacja opłaconych przez Fundację różnych form wypoczynku wakacyjnego
takich jak koloni i obozy dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

−

organizowania spotkań, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych i wydawniczych, służących krzewieniu kultury fizycznej i
sportu wśród pracowników ochrony i ich rodzin, jako elementów przygotowania
i bezpiecznego wykonywania zadań ochrony i bezpieczeństwa socjalnego.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, nadany postanowieniem
Sądu Rejonowego dla m, st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 22 stycznia 2009 r.
W roku 2014 Fundacja nie posiadała pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej.
3.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. W 2014 roku Zarząd Fundacji podjął 8 uchwał (kopie uchwał w załączeniu).
5. W roku 2014 Fundacja uzyskała przychód z działalności statutowej w wysokości
14939,69 zł. ( odpis 1 % podatku – 8317,00 zł., darowizny – 6622,69 zł.).
W 2014 r. Fundacja dysponowała kwotą – 24548,22 zł. ( 14939,69 zł. – 1% za 2014r.,
9608,53 zł. z wyniku finansowego 2013 r.)
Należy podkreślić, że corocznie wynik finansowy z roku obrachunkowego Zarząd
Fundacji przeznacza na realizację celów statutowych w roku następnym.
Przychody finansowe w roku 2014 wynoszą 0 zł.

6. Fundacja nie prowadziła odpłatnych zadań zleconych.
Z tytułu świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych Fundacja nie
otrzymywała dochodów.
Spadków i zapisów w 2014 roku Fundacja nie otrzymała.
Wpływów z działalności gospodarczej również nie było ponieważ Fundacja nie
prowadzi działalności gospodarczej.

7. Koszty działalności Fundacji w 2014 roku wyniosły 20545,61 zł
w tym:
a.
b.

c.
d.

na realizację celów statutowych wydatkowano kwotę – 19332,08 zł.
koszty administracyjne – wydatkowano kwotę
- 1213,53 zł
w tym:
- opłaty w kwocie
- 222,30 zł
- usługi obce
- 589.56 zł
- koszty operacyjne
- 401.67 zł
nie prowadzi się działalności gospodarczej, nie ma kosztów z tego tytułu,
inne koszty nie powstały.

8. Fundacja:
a. nie zatrudnia pracowników,
b. wypłat z tytułu wynagrodzeń nie dokonywano,
c. członkowie organów Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz
Fundacji, nie otrzymują premii i innych świadczeń,
d. z tytułu umów - zleceń nie wydatkowano,
e. pożyczek nie udzielano,
f. na dzień 31 grudnia 2014 r. Fundacja posiadała środki pieniężne w kwocie 4002,61 zł,
g. obligacji, akcji, udziałów Fundacja nie posiada,
h. nieruchomości Fundacja nie nabywała,
i. środków trwałych Fundacja nie nabywała,
j. na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów wynosi 4002,61 zł w tym:
−
−

środki pieniężne w kwocie 4002,61 zł
rzeczowe – nie posiada.

9. Działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Fundacja nie
prowadziła.
10. Fundacja nie ma zobowiązań podatkowych. W 2014 roku z tytułu opłat poniesiono
koszty w wysokości 222,30 zł.
11. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
II. Przedsięwzięcia i działania Zarządu w 2014 roku były podejmowane w celu
zgromadzenia środków finansowych na realizację statutowych zadań oraz tworzenia
skutecznych form udzielania pomocy podopiecznym Fundacji.
1. Propagowanie w środowisku branży ochrony idei Fundacji, tj. potrzebę udzielania
pomocy rodzinom osieroconym przez pracowników ochrony, którzy ponieśli śmierć
lub ulegli trwałemu kalectwu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Oraz
wspierania rodzin pracowników branży ochrony, będących w trudnych sytuacjach
życiowych z powodu choroby, pożarów zabudowań czy klęsk żywiołowych.
Członkowie Rady i Zarządu Fundacji udzielali wywiadów dla prasy branżowej oraz
występowali podczas narad pracowniczych, informując o celach Fundacji i apelując o
darowizny na cele statutowe Fundacji.
Kontynuowano współpracę z redakcjami „BIULETYNU INORMACYJNEGO PIO”,
„ZABEZPIECZENIA”, „SYSTEMY ALARMOWE”, „OCHRONA MIENIA I

INFORMACJI” z portalem internetowym „SAFETY and SECURITY” które na
swoich łamach na bieżąco informowały o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd.
Dla uzyskania wsparcia finansowego na cele statutowe, Fundacja prowadziła działania
agitujące podczas XIII Mistrzostw Strzeleckich Branży Ochrony w Warszawie
(01.06.2014) oraz podczas IX i X Konferencji Branży Ochrony w Spale (27-03.2014 i
25 – 26.09.2014).
Fundacja wykorzystała również dla celów agitacyjnych cykl szkoleń specjalistycznych
organizowanych przez Polską Izbę Ochrony w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.
2. Podstawowym zadaniem w 2014 r. Zarządu (podobnie jak w latach minionych) było
pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji celów statutowych, jako że
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
W roku 2014 Fundacja pozyskała środki finansowe w kwocie 14939,69 zł (odpis 1 % 8317,00 zł., darowizny – 6622,69 zł.). Ponadto przeznaczono na działalność statutową
środki finansowe z roku 2013 w kwocie – 9608,53 zł.
Kontynuowano pisemne i mailowe wystąpienia i apele do potencjalnych sponsorów z
prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe Fundacji. Na spotkaniach i szkoleniach
rozdawano ulotki, smycze i inne gadżety.
3. W roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 8
uchwał. Na posiedzeniu w 14.01.2014 r. dokonano zmiany w składzie osobowym
Zarządu. Zwiększono liczbę członków Zarządu z 3 osób na 5 osób. Dokonano również
zmian w treści Statutu Fundacji na posiedzeniu w dniu 06.02.2014r.
Pozostałe posiedzenia Zarządu Fundacji były poświęcone działalności statutowej
Fundacji. Podjęto 6 uchwał o udzieleniu pomocy finansowej ( 1 uchwała o
przyznaniu jednorazowej zapomogi finansowej dla poszkodowanego pracownika
ochrony na cele zdrowotne , który w czerwcu 2011 roku uległ wypadkowi drogowemu
w rejonie Mszczonowa, 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla 8 rodzin
osieroconych, z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia, 1 uchwałę o
pokryciu kosztów wypoczynku letniego, 1 uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej
rodzinie 7 osobowej i 1 uchwała o przyznaniu pomocy na naukę.)
Rozważano również o nowych formach współpracy z darczyńcami Fundacji.
4. Fundacja w dalszym ciągu udzielała bezpłatnych porad prawnych pracownikom
ochrony, którzy zwracają się z prośbą w przypadkach sporów z pracodawcami oraz
roszczeniami finansowymi ( zaległymi wypłatami ).
Porad prawnych udzielał były radca prawny Polskiej Izby Ochrony w Warszawie.
5. Z okazji XX lecia istnienia Polskiej Izby Ochrony, w dniu 30 maja 2014 r.,
3 osierocone rodziny z wypadku drogowego 15 czerwca 2011 r. uczestniczyło
w uroczystym spotkaniu w Warszawie.
Również 3 osobowa rodzina w lipcu 2014 r. skorzystała z wakacyjnego wypoczynku
w Międzyzdrojach.

III. Podsumowanie.
W 2014 roku Zarząd Fundacji przyznał 21 bezzwrotnych zapomóg finansowych w
tym:
- 19 zapomóg socjalnych,
- 1 zapomogę zdrowotną,
- 1 zapomogę pomocy na naukę
Zarząd działał na rzecz dalszego rozwoju działalności Fundacji. Szczególnie w
zakresie pozyskiwania środków finansowych jak i poszukiwania nowych i
efektywnych form pomocy udzielanej podopiecznym.
Fundacja od 22 stycznia 2009 roku, posiada uprawnienia Organizacji Pożytku
Publicznego. Z prawa tego Fundacja korzysta od roku 2010. Z roku na rok zwiększa
się kwota przekazywana na konto Fundacji. W 2011 roku była to kwota 2214,53 zł., w
2012 roku - 5089,40 zł , w roku 2013 - 8954 zł., a w roku 2014 – kwota – 8317 zł.

W minionym roku nadal utrzymywaliśmy liczne kontakty z firmami branży ochrony
na terenie całego kraju w celu pozyskania informacji o kolejnych osobach i rodzinach,
które pilnie potrzebują pomocy.
Szczególnie ważne były bezpośrednie kontakty z pracownikami ochrony,
uczestnikami szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zarówno te w 2012
roku ( 630 osób) i w 2013 roku ( 1000 osób). W wyniku tych spotkań setki
pracowników w sposób bezpośredni uzyskało informację o założeniach i działaniu
Fundacji. Pozytywnym dowodem tych kontaktów był znaczący wzrost wpłat odpisu
1 % na konto Fundacji w roku 2013 i roku minionym.
Na uwagę zasługuje fakt, że z każdym rokiem działalność Fundacji Pomocy
Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „OCHRONA i POMOC” spotyka się z
większą akceptacją i uznaniem, zarówno wśród podopiecznych jak i środowiska
branży ochrony.

