%FLrr{DACTA
SIL\/ER ECONOMY
FUNDACJA SILVER ECONOMY
33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 35/6
tel. 601 546 601
Nrp 734-35-18-823 REGON 122791889
KRS 00004s1929
konto nr 63 2030 0045 1 1 1 0 0000 041 5 6,1 0O

SPRAWOZDANIE

z DZIATALNOSC t ZA 2019 RO K
FUNDACJA

SI

LVER ECONOMY

FUNDACJA
SILVER ECONOMY

FUNDACJA SILVER ECONOMY

ul. Lwowska 35/6, 33-300 Nowy Sqcz
tel. 601 546 601 e-mail: fundacia@silvereconomv.pl
NIP: 734-351-88-23 REGON: 122791889 KRS: 0000451929
www.silvereconomv.pl

%F'r{DA.,rA
SILVER ECONOMY
SPIS TRESCI

Wprowadzenie........
2. Podstawowe informacje............
2.1 Nazwa
L.

.....".3
......'.'..........."....6
........'..............6

2.2 Adres siedziby i aktualny adres do korespondencjioraz adres poczty elektronicznej......6
..........."'...6
2.3 Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowym..
.....................6
2.4 REGON i N1P...........
......"'.........'.....'.6
2.5 Dane cztonk6w Zarzqdu.....
................'.....".'6
2.6 Cele statutowe fundacji.....
3. lnformacja o dzialalno6ci statutowejw roku 2Ot9..........
'.........'....'.'.....7
.............7
3.1 Zasady, formy i zakres dziatalno6ci statutowej Fundacji..
................8
3.2 lnformacja dot. realizacji cel6w statutowych.................
3.3 Gt6wne zdarzenia prawne o skutkach finansowych................. ........................8
..................9
4. lnformacja o dzialalno6ci gospodarczej w roku 2019..........
...............'.L3
5. Odpisy uchwat Zarzqdu Fundacji.....
...........13
6. Dane finansowe.
.......'.13
6.1 lnformacja o przychodach Fundacji.
............14
6.2 lnformacja o kosztach Fundacji.....
.............74
7. Pozostale dane
paristwowe
i samor2qdowe...............15
8. Dane o dziatalnoSci zleconejfundacji przez podmioty
9. lnformacje o rozliczeniach fundacji z tytutu ciq2qcych zobowiqzari podatkowych................16
10. lnformacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia L984 r.
o fundacjach jest instytucjq obowiqzanE w rozumieniu ustawy z dnia L marca 2OL8 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniqdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. po2.723, !075,
1499 i

22151.........

..........16

11. lnformacja o przyjqciu lub dokonaniu przez fundacjq ustanowionq na podstawie ustawy
kwietnia 1984 r. o fundacjach ptatnoSci w got6wce ptatnoSci w got6wce o warto6ci
r6wnej lub przekraczajqcej r6wnowarto5i 10 000 euro, bez wzglqdu na to, czy ptatnoSi jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, kt6re wydaja siq ze sobq
powiqzane,wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.....
..................16
12. lnformacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacjiw 2019 r.................. ......16
z dnia 6

FUNDACJA SILVER ECONOMY

ul. Lwowska 35/6, 33-300 Nowy Sqcz
tel. 601 546 601 e-mail: fundacia@silvereconomv.pl
NIP: 734-351-88-23 REGON: 122791,889 KRS: 0000451929
www.silvereconomv.pl

%FLrNrE)ACrA
SILVER ECONOMY
L.

Wprowadzenie

Fundacja Silver Economy zostata powotana do 2ycia aktem notarialnym, sporzqdzonym w dniu

r.

(Repertorium ,,A" numer: 862/20L3) w Kancelarii Notarialnej notariusza
Stanistawa Ciqglo przy ul. Dunajewskiego 7 w Nowym Sqczu.
Fundacja zostala wpisana do rejestru Przedsiqbiorc6w, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla
Krakowa - Sr6dmieScia w Krakowie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
pod numerem KRS 0000163429.
Misja jaka przySwieca wszelkim dziataniom Fundacji Silver Economy to:
28.01,.2073

,,Pomogoi ludziom i orgonizacjom rozwijoi siq tak, oby mogly sprostoi wyzwoniom jokie
stowi a wsp1lcze s ny iw i a t".

W swoich

przedsiqwziqciach Fundacja kieruje siq najwy2szymi standardami etycznymi,
dokladajqc wszelkich stara6, aby zostaty one zachowane zar6wno podczas realizacji
dziatal no5ci statutowej jak i dziatal no5ci gospod a rczej.
Fundacja Silver Economy bqdqca niezale2nq

i

apolitycznq organizacjqpozarzqdowq prowadzi

dziatalnoii zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa, przestrzega zasad wolnej i uczciwej
kon ku rencj i oraz r6wnego tra ktowa n ia wszystkich uczestn i k6w ob rotu gospod a rczego.
Za priorytety swojego dziatania Fundacja postawila sobie budowanie zaufania do swojej
dziafalno6ci, promowanie dobrych praktyk edukacyjno-szkoleniowych oraz przestrzeganie
n

ajwy2szych sta nda rd6w ja ko(ci.

Tym samym Fundacja Silver Economy Swiadczy ustugi z nale2ytq staranno5ciq zapewniajqc ich
realizacjq wytqcznie przez wykwalifikowany personel, a swoim klientom zapewnia ochronq
danych osobowych oraz poufno6i informacji, uzyskanych w zwiqzku ze (wiadczeniem ustug.
W razie roszczed lub niewyja5nionych sytuacji dopuszcza siq mo2liwo6i sktadania reklamacji
oraz dq|y do polubownego zatatwiania spor6w.

Niniejsze sprawozdanie za rok 2019, jako sprawozdanie z dzialalno5ci Fundacji, jest
sprawozdaniem, o kt6rym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach. Skierowane jest do Ministra Pracy i Polityki Spotecznejjako ministra wta6ciwego
ze wzglqdu na cele Fundacji zgodnie z 5 6 Statutu Fundacji.
Zwa|ywszy na to, 2e Fundacja Silver Economy nie posiada statusu po2ytku publicznego
w rozumieniu Ustawy o dzialalno(ci pozytku publicznego i o wolontariacie, nie ma tym samym
obowiqzku sporzqdzania i sktadania rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej
dziatalno6ci, o kt6rym mowa w art. 23 ust. L ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno$ci
po2ytku publicznego i wolontariacie.
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Niniejsze sprawozdanie prezentuje natomiast wszystkie informacje wg porzqdku ujqtego
w Rozporzqdzeniu Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z dzialalno6ci fundacji (Dz.U. Nr 50, poz.529) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie
ramowego zakresu sprawozdaniazdzialalno6cifundacji (Dz.U. 229 grudnia2Ot8r.,poz.2458l

stosownie

do 5 2, przy czym punkty

niniejszego sprawozdania zawierajq informacje
wymienione w kolejnych ustqpach ww. paragrafu, tj.:
1. Nazwq fundacji, jej siedzibq iadres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej, datq wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowym i numer KRS, statystyczny
numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczqce cztonk6w zarzqdu fundacji (imiq i nazwisko,
pelniona funkcja) oraz okre5lenie cel6w statutowych fundacji,
2. Zasady, formy i zakres dzialalno6ci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych,
a tak2e opis gt6wnych zdarzeri prawnych w jej dziatalno6ci o skutkach finansowych,
3. lnformacjq o prowadzonej dziafalno6ci gospodarczej wedtug wpisu do rejestru
p rzedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego,
4. Odpisy uchwat zarzqdu fundacji,
5. lnformacjq o wysokoSci uzyskanych przychod6w,zwyodrqbnieniem ich Zr6del (np. spadek,
zapis, darowizna, Srodki pochodzqce ze ir6det publicznych, w tym z bud2etu par{stwa

i

bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego) oraz formy ptatno6ci (np. got6wka,
przelew), odplatnych 5wiadczeri realizowanych przez fundacjq w ramach cel6w
statutowych z uwzglqdnieniem koszt6w tych 6wiadczeri; je2eli prowadzono dzialalnoii
gospodarczq, wynik finansowy tej dziatalnoici oraz procentowy stosunek przychodu
osiagniQtego z dziatalno6ci gospodarczej do przychodu osiqgniqtego z pozostatych irodett,

6.

lnformacjq o poniesionych kosztach na:
a) realizacjq cel6w statutowych,
b) administracjq (czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) dzialalno6i gospodarczq,
d) pozostate koszty
- z wyodrqbnieniem form ptatnoSci (np. got6wka, przelew).

7. Dane o:

a) liczbie os6b zatrudnionych w fundacji z podziafem wedlug zajmowanych stanowisk
i z wyodrqbnieniem os6b zatrudnionych wylqcznie w dziatalno6ci gospodarczej,

b)tqcznej kwocie wynagrodzer{ wyptaconych przez fundacje z podzialem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne Swiadczenia, z wyodrqbnieniem catoSci tych wynagrodzeri os6b
zatrudn ionych wytqczn ie w dziata noici gospod arczej,
I

c) wysoko(ci rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia wyplaconego tqcznie

czlonkom zarzqdu

i

innych organ6w fundacji oraz osobom kierujqcym wytqcznie
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z

dzialalnoiciq gospodarczE

podziatem na wynagrodzenia, nagrody, premie

i

inne

Swiadczenia,
d) wydatkach na wynagrodzenia z um6w zlecenia,

e) udzielonych przez fundacje pozyczkach pieniq2nych, z podziaiem wedlug ich wysoko6ci,
ze wskazaniem pozyczkobiorc6w i warunk6w przyznania po2yczek oraz z podaniem

podstawy statutowej udzielania takich pozyczek,
f) kwotach zgromadzonych na rachunkach platniczych, ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej w przypadku

rachunku cztonka sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej, oraz kwotach
zgromadzonych w got6wce,

g) warto6ci nabytych obligacji oraz wielko6ci objqtych udziat6w lub nabytych akcji w
sp6lkach prawa handlowego ze wskazaniem tych sp6tek,
h) nabytych nieruchomoSciach, ich przeznaczeniu oraz wysokoSci kwot wydatkowanych na
to nabycie,
i) nabytych pozostatych (rodkach trwatych,

j)

wartoSci aktyw6w i zobowiqzar{ fundacji ujqtych we wta5ciwych sprawozdaniach
finansowych sporzqdzanych dla cel6w statystycznych,
8. Dane o dziatalnoici zleconej fundacji przez podmioty padstwowe i samorzqdowe (ustugi,
pafistwowe zadania zlecone i zam6wienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
dzialalnoici,
9. lnformacjq o rozliczeniach fundacji z tytutu ciq2qcych zobowiqzari podatkowych, a tak2e
informacjq w sprawie sktadanych deklaracji podatkowych,
10. lnformacjq, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucjq obowiqzanE w rozumieniu ustawy z dnia L marca 201.8 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniqdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. po2.723, L075,
1499 i 22ts),
11. lnformacjq o przyjqciu lub dokonaniu przez fundacjq ustanowionq na podstawie ustawy z

6

kwietnia 1984 r. o fundacjach ptatno5ci w got6wce o wartoSci r5wnej lub
przekraczajqcej r6wnowarto66 10 000 euro, bez wzglqdu na to, czy platno(( jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, kt6re wydaja sig ze sobq

dnia

powiqzane , wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
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2. Podstawowe dane
2.1 Nazwa

*

Fundacja Silver Economy

2.2 Adres siedziby i aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej

,
*

ul. Lwowska 3516,33-300 Nowy Sqcz
e-mail: fundacia@silvereconomv.pl

2.3 Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowym

.}
*

Data: 28.02.20L3 r.
Nr KRS:0000451929

2.4 REGON i NIP

*
i.

REGON:12279L889

NIP:7343518823

2.5 Dane czlonk5w Zarzqdu

*

Sylwia Kulczyk

-

Prezes Zarzqdu, zam. ul. Wincentego Pola 88, 33-3OO Nowy Sqcz

2.6 Cele statutowe fundacji

,
t
{.
*
a
i'
*
*
*
*
,
*

Zwiqkszenie szans edukacyjnych mtodzie2y i senior6w
Wspieranie i propagowanie samorzqdno6ci, postaw prospotecznych i dzialalnoSci na
rzecz dobra spotecznego i spolecznoSci lokalnych
Wzrost obywatelskiej aktywnoSci edukacyjnej
Przeciwdziatanie przestqpczoSci, uzale2nieniom i wykluczeniu spotecznemu
Propagowanie i wdrazanie idei zjednoczonej Europy
Promowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i spolecznego
6rodowisk mlodzie2owych
Promowanie mtodzie2y szczeg6lnie uzdolnionej
Organizacja wolnego czasu mtodzie2y i senior6w
Wspieranie Srodowisk marginalizowanych spofecznie, dysfunkcyjnych,
niepetnosprawnych i bezrobotnych
Dziatalnoii na rzecz poprawy stanu Srodowiska naturalnego i estetyki otoczenia
Popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauk spotecznych. pedagogicznych, historycznych
i ekonomicznych
Propagowanie zasad zdrowego trybu 2ycia i krzewienia kultury fizycznej.
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3. !nformacja o dzialalnoici statutowej w roku 2OL9
3.1 Zasady, formy i zakres dzialalno6ci statutowej Fundacji
Fundacja Silver Economy zgodnie z 55 Statutu opracowanym w formie Aktu Notarialnego
z dnia 28.0L.2013 r. jest organizacjq pozarzqdowq i prowadzi dziatalno5i spotecznie u2ytecznq
w zakresie zadai publicznych okreSlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego iwolontariacie (tj. Dz. U. z2OL0 r. Nr 234, poz. L536 zpoin.zm.).

Fundacja jest organizac)q wspierajqcq lub uczestniczqcq w dzialaniach na rzecz rozwoju
w r6znych dziedzinach zycia spotecznego i gospodarczego, a przede wszystkim w takich
przedsiqwziqciach jak:
A szeroko pojqte uslugi edukacyjno-szkoleniowe, w tym doradztwo biznesowe, szkolenia
z przedsiqbiorczoSci na rzecz os6b fizycznych planujqcych rozpoczqi dzialalnoSi
gospodarczq, szkolenia jqzykowe, medyczne, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
np. obstugi klienta, w tym trudnego na rzecz przedsiqbiorc6w, fora mtodych talent6w,
zajqcia, warsztaty na rzecz mtodzie2y uczqcej siq, w tym uczni6w zdolnych,
{. szeroko pojqte uslugi edukacyjno-szkoleniowe typu: doradztwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne, poSrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, treningi
motywacyjne, kompetencji i umiejqtnoSci spolecznych, warsztaty zaradno6ci,
samodzielno5ci itp., kt6re wpisujq siq w dzialania aktywnej integracji o charakterze
spotecznym lub zawodowych w r62nych obszarach np. w obszarze wtqczenia
spotecznego czy rynku pracy.
Rok 2019 byl ju2 si6dmym rokiem dziatalno6ci Fundacji. Fundacja kontynuowala prowadzenie

strony internetowej: www.silvereconomy.pl, kt6ra ma za zadanie dostarczai informacji
zar6wno o dzialalno6ci samej Fundacji, ale tak2e informowai o najciekawszych wydarzeniach
i inicjatywach realizowanych przez lnstytucjq.

W

ramach dzialalnoici statutowej kontynuowane byly prace zwiqzane z rozliczeniem
i zatwierdzeniem wniosk6w o platno6i dot. projektu ,,lnnowacyjne rozwiqzania cyfrowe
w szkoiach podstawowych powiatu nowosqdeckiego", realizowanym w latach 2017-2OtB w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 20L4-2020, a tak2e dokonaniem rozliczei z
Partnerem projektu tj. Matopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2019 udalo
siq doprowadzii do zamkniqcia 3 z 4 wniosk6w o platnoSi rozliczajqcych zaliczki.
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W 2019 r. opracowano

i

zlo2ono projekt

o

dofinansowanie ze Srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego w ramach:

*

*

Poddziatania 9.L.2 na rzecz os6b zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spotecznym
z Nowego Sqcza i powiatu nowosqdeckiego,

Poddziatania 10.1.3 Regionalnego Programu operacyjnego Wojew6dztwa
Matopolskiego na rzecz dzieci uczqcych siq w szkole podstawowej w tabowej, w tym
dzieci uzdolnionych.
Obydwa projekty znalazly siq na li6cie rezerwowej z powodu braku wystarczajqcej ilo6ci
Srodk6w, aby mogty otrzymai dofinansowanie.
3.2 lnformacja dot. realizacji cel6w statutowych
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez..

'/

Prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej, wychowawczej, szkoleniowej, informacyjnej

i wydawniczej;

'/
,/
,/
,/
'/
'/
'/
'/
\/
'/
'/
'/

Wsp6lprac7 z mlodzie24 i seniorami z innych kraj6w i innych krgg6w kulturowych,
organizowanie konferencji, szkoleri, kurs6w, spotkari i warsztat6w;
Organizowanie wizyt studyjnych i stu2y;
Wsparcie finansowe os6b i instytucji orazregranting,
Organizowanie imprez masowych;
Podej mow anie dzialah informacyj nych promuj 4cych dzialalnol(, Fundacj i ;
Organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, turysty cznych, w szczegolnoSci
dla senior6w i mlodziezy wywodzqcej sig ze Srodowisk zagroaonych marginalizacjq
i wykluczeniem;
Wspieranie organizacyjne i rzeczowe os6b prawnych i fizycznych, podejmuj4cych
dzialania zbiehne z celami Fundacj i ;
Gromadzenie i opracowywanie informacji o kulturze, sztuce i nauce;
Wsp6lpraca zmigdzynarodowymi podmiotami promuj4cymi i wykonuj4cymi cele oraz
zadania w zakresie zbie2nymz celami Fundacji;
Gromadzenie Srodk6w finansowych i d6br materialnych na swoje potrzeby;
Wsp6lpraca z organizacjami pozaruqdowymi, szczegolnie w obszarze ekonomii
spolecznej;
Wsp6lpraca ze spolecznoSciami lokalnymi i regionalnymi innych paristw.

3.3 Gl6wne zdarzenia prawne o skutkach finansowych

W ramach dziatalno6ci statutowej w 2019 r. nie wystqpily zdarzenia prawne majqce skutki
finansowe. Z kolei w ramach dzialalno6ci gospodarczej mialy miejsce takie zdarzenia prawne
jak:

1. Umowa nr MT.ZP.27L.2.2OL9 z dnia 08.04.2019 r. na realizacjq ustugi szkoleniowej
polegajqcej na przeprowadzeniu wyktad6w oraz na moderowaniu spotka6 w ramach
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Forum Mtodych Talent6w dla uczni6w i nauczycieli Centr6w Wsparcia Uczni6w Zdolnych
(CWUZ), w projekcie Malopolskie Talenty o wartoici 5 691,06 zl.

nr MT.2P.272.L.2019 z dnia O4.O4.2Ot9r. na przeprowadzenie zajqi dla uczni6w
zdolnych w ramach Letniej Szkoty Mtodych Talent6w (LSMT) w projekcie Malopolskie
Talenty o warto6ci t74 445,L2 zl.
Umowa nr MT.ZP.272.L3.2OL9 z dnia 26.09.20L9 r. na realizacjq ustugi szkoleniowej
polegajqcej na przeprowadzeniu zajq6 na warsztatach dla nauczycieli Centr6w Wsparcia
Uczni6w Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Matopolskie Talenty w zakresie
kluczowych kompetencji przedmiotowych, tj : zajqcia dla nauczycieli z jqzyka
angielskiego, zajqcia dla nauczycieli matematyki, zajqcia dla nauczycieli WOS/
przedsiqbiorczoici, zajqcia dla nauczycieli informatyki / technologii informacyjnokomunikacyjnych o warto5ci 56 026,83 zl.
4. Umowa nr MT.7P.272.10.20!9 z dnia 24.O6.2OL9r. na Swiadczenie ustugi oceny test6w
uzdolnieri uczni6w z zakresu jqzyka angielskiego, matematyki, przedsiqbiorczoSci, TIK w
ramach projektu Matopolskie Talenty o wartoici 43 688,40 zl.
5. Umowa szkoleniowa nr 1-KFS/ALFA/20L9 z dnia 26.08.20!9 r. na przygotowanie
i przeprowadzenie kurs6w: ,, Zaburzenie rytmu serca, zasady wykonania i analizy EKG
zwiqkszajqce skuteczno66 podejmowanych decyzji terapeutycznych",,,specjalistyczny
kurs z zakresu technik postqpowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom
miqSniowo-szkieletowym u pracownik6w stu2by zdrowia rozszerzony o tematykq pracy
z osobami przewlekle chorymi i / lub chorymi w stanach terminalnych" o wartoici
18 000,00 zl
6. Umowa Nr K.272.02.0L.2019 na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w celu
przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjalu w ramach
projektu ,,Mo2emy wiqcej" realizowanego w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 o warto5ci 7 L9L,O5 zl.
2. Umowa

4. lnformacja o dziatalno5ci gospodarczej w roku

20lg

Fundacja Silver Economy zgodnie z 530 ust. L Statutu, prowadzi dzialalno6i gospodarczq jako
dodatkowq w stosunku do dziatalnoSci statutowej. Podstawowym przedmiotem dziatalnoici

gospodarczej, zgodnie z PKD 85.59.B sq Pozostate pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane. WSr6d nich nale2y wymienii gt6wnie organizowanie i prowadzenie
konferencji, for6w, szkole6, doradztwa, seminari6w i warsztat6w na rzecz zr6ilnicowanych

8ruP, m.in. os6b bezrobotnych i biernych zawodowo, os6b niepetnosprawnych, os6b
zagro2onych wykluczeniem spotecznym, os6b fizycznych prowadzqcych dziatalnoii
gospodarczq lub planujqcych zato2yi wtasnq dzialalno5i gospodarczq, mlodzie2y, w tym
mtodzie2y szczeg6lnie uzdolnionej, a takze os6b prawnych. Fundacja Silver Economy jest
wpisana do Rejestru lnstytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez Wojew6dzki Urzqd Pracy
w Krakowie pod numerem 2.72/OOLL5/2OtB.
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W roku 20L9 z tytulu prowadzenia dziatalnodci gospodarczej Fundacja uzyskata przych6d w
wysoko6ci 640 272,1! (wynik finansowy: 94 518,24 zt). Dziafalno5i gospodarcza sprow adzata
siq do nastqpujqcych przedsiqwziqi:

1. Realizacia kurs6w zawodowych wraz z egzaminami zewnqtrznymi na zlecenie Firmy
Litwifiski w projekcie Droga do sukcesu-kompleksowa aktywizacja niepracujqcych
mieszkaric6w Nowego Sqcza, 9.1.2 RPO WM o lqcznej wartojci 95 640,00 zt w zawodach:

- Konserwator powierzchni ptaskich i teren6w zielonych
- Pracownik obslugi biurowej
- Techniki sprzeda2y z obslugq komputera i kas fiskalnych
Przeszkolone zostaly zagro2one ub6stwem Iub wykluczeniem spotecznym, w tym
osoby z
niepetnosprawno6ciami, z czego min.9O% uczestnik6w uzyskato certyfikaty potwierdzajqce
nabycie kwalifikacji zawodowych.
2' Realizacia w oparciu o umowe ztecenie zawartq z Nowosqdeckim Inkubatorem
PrzedsiqbiorczoSci kurs6w zawodowych z tematyki turystyczno-gastronomicznej
o tqcznej wartoici 199 550,00 zl.
Miasto Nowy Sqcz - Nowosqdecki lnkubator PrzedsiqbiorczoSci realizowaio projekt pn.
,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branzy turystyczno-gastronomicznej
jako odpowiedl na potrzeby rynku pracy". Byl on skierowany
do uczni6w szk6f i plac6wek
ksztatcenia zawodowego zbran2y turystyczno-gastronomicznej w Subregionie
Sqdeckim.
Wsparcie, zrealizowan e przez Fundacjq Silver Economy w zakresie podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych uzyskali nie tylko uczniowie, ale tak2e nauczyciele przedmiot6w
zawodowych.
Celem projektu bylo zwiqkszenie szans na zatrudnienie absolwent6w szk6t
zawodowych
w bran2y turystyczno-gastronomicznej, dziqki poprawie efektywnosci
ksztalcenia
zawodowego, realizowanego we wsp6tp racy z pracodawcami poprzez utworzenie
CKZ
w WM' Dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe nabylo 1.20
uczniow (K64;
M56) oraz 30 nauczycieli przedmiot6w zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.
Zlecenie w roku 2019 byto realizowane w okresie od stycznia do sierpnia.
W ramach
projektu przeprowadzono 24 kursy dla uczni6w oraz2 kursy dla nauczycieli
o r62norodnej
tematyce gastronom icznej.
3' Realizacja w oparciu o umowq zlecenie zawartq z Malopolskim centrum Doskonalenia
Nauczycieli ustugi edukacyjnej polegajqcej na przeprowadzeniu wyklad6w
oraz na
moderowaniu spotkafi w ramach Forum Mlodych Talent6w dla uczni6w i
nauczycieli
Centr6w Wsparcia Uczni6w Zdolnych ( cWUz) , w projekcie Malopolskie Talenty
o wartoSci 5 691,06 zl. Forum Mtodych Talent6w to du2e wydarzenie inspirujqcoedukacyjne dedykowane uczestnikom zajqi w Centrach Wspierania Uczni6w
Zdolnych.

Celem Forum bylo stworzenie przestrzeni

do wymiany do6wiadcze6, nawiqzania
wsp6lpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczni6w. To r6wnie2
doskonata okazja
do utrwalenia wiedzy i umiejqtnoici w zakresie kompetencji kluczowych i zachqta
do
dalszego rozwoju swoich talent6w. celem forum byfo r6wnie2 umozliwienie
kontaktu
z inspirujqcymi osobami, kt6re osiqgnqty sukces w mfodym wieku,
wymiana do6wiadczeri
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pomiqdzy uczniami, nauczycielami oraz promowanie osiqgniqd uczni6w zdolnych i ich
nauczycieli. Spotkanie w ramach Forum stanowito jednoczeSnie podsumowanie pracy
Centr6w Wsparcia Uczni6w Zdolnych. Usfuga zostala zrealizowana przez Fundacjq Silver
Economy w terminie 28 i 29 maj 2019 r. Fundacja zapewnita kadrq dydaktycznq do
prowadzenia 2 godzin dydaktycznych wyktadow -2 osoby do ka2dego z dw6ch spotkari,
lqcznie 4 godziny dydaktyczn e, oraz kadrq dydaktycznq do moderowania FMT w wymiarze
5 godzin.

4. Reatizacja w oparciu o umowq zlecenie zawartq z Malopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli uslugi edukacyjnej w ramach projektu Malopolskie Talenty zgodnie z umowa
MT.ZP.272.L.2O!9 z dnia 04.04.2019 r. polegajqcej na przeprowadzeniu w okresie od 24
czerwca do 28 czerwca 2019 r. zajq6 dla uczni6w zdolnych w ramach Letniej Szkoty Mtodych
Talent6w (LSMT) o wartoici L74445,L2 zl. Fundacja w ramach uslugi zapewnita kadrq do
zajqc, a tak2e zrealizowata 375 godzin dydaktycznych zajqi w 15 grupach z zakresu
kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. jgzyk angielski, zajqcia matematycznoprzyrodnicze, przedsiqbiorczoii, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 225
godzin dydaktycznych zajq(, w 15 grupach z zakresu kluczowych kompetencji
ponadprzedmiotowych oraz zabezpieczyta sale wraz z wyposa2eniem i materialami
biurowymi na 382 godziny zegarowe i 30 minut do zajqi z zakresu kluczowych kompetencji
przedmiotowych oraz na232 godziny zegarowe i 30 minut do zajqi z zakresu kluczowych
kom petencji ponad przedm iotowych.
5. Realizacja w oparciu o umowq zlecenie zawartq z Malopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli uslugi szkoleniowej w formie warsztat6w dla nauczycieli Centr6w Wsparcia
Uczni6w Zdolnych (CWUZ) w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych tj.
zajqcia dla nauczycielijqzyka angielskiego, zajqcia dla nauczycieli matematyki, zajqcia dla

6.

nauczycieli WOS/przedsiqbiorczo6ci, zajqcia dla nauczycieli informatyki/technologii
informacyjno-komunikacyjnych ramach projektu Malopolskie Talenty. Fundacja Silver
Economy w ramach umowy zapewnita kadrq szkoleniowq zgodnq z warunkami zam6wienia.
Do ich zadart nale2ato: przygotowanie i przeprowadzenie zajqi dla nauczycieli CWUZ
zgodnie ze scenariuszami i harmonogramami oraz przygotowanie prezentacji i materiat6w
dydaktycznych do zajqi, zgodnie z wymogami. Zajqcia odbywaty siq w 15 grupach ok. 20.
osobowych w Krakowie. Celem zajqi bylo przygotowanie kadry nauczycielskiej do
projektowania i prowadzenia zajqi pozaszkolnych dla uczni6w zdolnych w Centrach
Wsparcia Uczni6w Zdolnych (CWUZ) w obszarze czterech kompetencji kluczowych:
matematyczno - przyrodniczych, jqzyka angielskiego, przedsiqbiorczo6ci, technologii
informacyjno - komunikacyjnych. Ustuga szkoleniowa o catkowitej warto6ci zam6wienia
56 026,83 zl zostata wykonana nale2ycie w okresie wrzesief 2OL9 r. - listopad 2Ot9 r.
Realizacja w oparciu o umowe zlecenie zawartE z Malopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli uslugi oceny test6w uzdolnief uczni6w z zakresu jqzyka angielskiego,
matematyki, przedsiqbiorczo6ci, TIK z wykorzystaniem test6w diagnostycznych. Testy
diagnostyczne majq charakter psychologiczny i zostaly opracowane do etapu edukacyjnego
i obszaru ksztatcenia co oznacza, ze ten sam test piszq uczniowie wszystkich klas danego
etapu - uczniowie klas lV-V szkoly podstawowej piszq test dla szkoly podstawowej etap l,
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uczniowie klas Vl-Vll szkoty podstawowej piszq test dla szkoly podstawowej etap ll,
uczniowie szkoly ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej piszq testy przeznaczone dla tego
etapu. Catkowita warto66 projektu wyniosta 43 688,4O zl
7. Realizacja w oparciu o umowe zlecenie zawarte z Miastem Gryb6w - Mieiskim O6rodkiem
Pomocy Spolecznej, doradztwa zawodowego w ramach proiektu,,Moiemy
wiqcej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2Ot4-2020, wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Usluga zostala zrealizowana w okresie od
29.O3.2OI} - 29.04.2019 roku, w ramach kt6rej przeprowadzono L04 godziny doradztwa
zawodowego na potrzeby identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjat6w
uczestnik6w I edycji ww. projektu wraz z opracowaniem 13 lndywidualnych Plan6w
Dziatania. Catkowita warto6i ustugi wyniosta 7 L9L'O5 zl.
8. Realizacja na podstawie umowy zlecenie z Nowosqdeckim lnkubatorem
PrzedsiqbiorczoSci doradztwa psychologicznego w ramach projektu "M6j szef to ia! ll"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 20L4-2020, Vlll OS Priorytetowa - Rynek pracy, Dzialanie 8.3
Wsparcie na zaktadanie dzialalno6ci gospodarczej, Poddziatanie 8.3.1 Wsparcie na
zaktadanie dziatalno6ci gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu
Spotecznego. Celem projektu bylo zwiqkszenie liczby nowych i trwatych
mikroprzedsiqbiorstw w Subregionie Sqdeckim do 14.05 .202L r. poprzez wsparcie 675 os6b
bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i wiqcej zamieszkujqcych lub uczqcych
siq na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosqdeckiego, Nowego Sqcza.
Fundacja Silver Economy w ramach projektu przeprowadzila w okresie styczei paldziernik 2Ot9 r. zajqcia wsparcia psychologicznego w lqcznym wymiarze 326 godzin,
a jego wartoSi wyniosla L57L8,69 zl.
9. Realizacja na podstawie umowy zlecenie z Nowosqdeckim lnkubatorem
PrzedsiqbiorczoSci oceny merytorycznej wniosk6w o przyznanie wsparcia finansowego
na uruchomienie dzialalno6ci gospodarczej oraz oceny merytorycznej wniosk6w o
przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w ramach projektu "M6j szef to ja!
L" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Matopolskiego na lata 2OL4-2020, Vlll OS Priorytetowa - Rynek pracy, Dzialanie 8.3
Wsparcie na zakladanie dziatalnoSci gospodarczej, Poddziatanie 8.3.1 Wsparcie na
zaktadanie dziatalnoici gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu
Spotecznego. Fundacja Silver Economy w ramach zlecenia zapewnita czterech doradc6w
biznesowych z wysokimi kwalifikacjami i do6wiadczeniem, kt6rzy dokonali
w okresie lipiec 2018 - paldziernik 2019 r. ocen merytorycznych wniosk6w, w lqcznej
icz b e 342 szl. o catkowitej wa rtoSci 24 260,96 zl.
10. W 2019 r. zrealizowano uslugq dofinansowanQ z Powiatowego Urzqdu Pracy
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego polegajqcq na przeprowadzeniu szkolef
przeznaczonych dla pracownik6w przychodni zdrowia ALFA w Krynicy - Zdroj. Pierwszq
tematykq byty zaburzenia rytmu serca, zasady wykonania i analizy EKG zwiqkszajqce
skuteczno6i podejmowanych decyzji terapeutycznych. Gt6wnym celem szkolenia byto
I

i

FUNDACJA SILVER ECONOMY

ul. Lwowska 35/6, 33-300 Nowy Sqcz
tel. 601 546 601 e-mail : fundacia @silvereconomv.pl
NIP: 734-351-88-23 REGON: 722791889 KRS: 0000451929
www.silvereconomv.pl

12

4

%FLJNDACJA

SILVER ECONOMY
przygotowanie uczestnik6w do poprawnego wykonywania i analizy badania EKG,
a tak2e poglqbienie i aktualizacja wiadomo6ci oraz umiejqtno6ci z zakresu rozpoznawania
i postqpowania w zaburzeniach rytmu serca u os6b dorostych. Drugim szkoleniem byt
specjalistyczny kurs z zakresu technik postqpowania z pacjentem w celu zapobiegania
chorobom miqSniowo-szkieletowym u pracownik6w stu2by zdrowia rozszerzony o
tematykq pracy z osobami przewlekle chorymi i/lub chorymi w stanach terminalnych.
Gl6wnym celem szkolenia byto przygotowanie uczestnik6w do sprawnego radzenia sobie z
wymagajqcym pacjentem, podniesienie umiejqtnoSci z zakresu komunikacji
interpersonalnej, a tak2e Swiadomo6ci w6r6d pracownik6w szpitali, w szczeg6lno6ci w5r6d
personelu pielqgniarskiego. Ustuga zostata wykonana w okresie Vll - X.201-9r., a jej
calkowita warto6i wyniosla 18 000 zl.
Tyski z dzialalno5ci gospodarczej planuje siq w cato5ci przeznaczyi na realizacjq cel6w
statutowych.

5. Odpisy uchwat Zarzqdu Fundacji
W 2019 r.Zarzqd Fundacji Silver Economy nie podejmowat 2adnych uchwat.

6. Dane finansowe
1.1 lnformacja o przychodach Fundacji

lnformacja o wysokoSci uzyskanych przychod6w, z wyodrqbnieniem ich lr6del (np. spadek,
zapis, darowizna, Srodki pochodzqce ze lr6det publicznych, w tym z budzetu paf stwa i bud2etu
gminy), odptatnych Swiadczeri realizowanych przez fundacjq w ramach cel6w statutowych z
uwzglqdnieniem koszt6w tych Swiadczeri; je2eli prowadzono dziatalnoS6 gospodarczq, wynik
finansowy tej dzialalnoici oraz procentowy stosunek przychodu osiqgniqtego z dzialalnoSci
gospodarczej do przychodu osiqgniqtego z pozostatych lr6det, przedstawia siq nastqpujqco:

Procentowy stosunek przychodu osiqgniqtego
osiqgniqtego z pozostalych lr6del: LOO%.

z

dzialalnoici gospodarczej do przychodu

Struktura przychod6w:

*
*
*

Otrzymana darowizna od osoby fizycznej: 0,00 zt
Dotacja: 0,00 zt
Przych6d z dzialalno6ci gospodarczej: 640212,1,L (Wynik z dzialalno5ci gospodarczej
94 578,24 zt -zysk).

Przychody otrzymane w got6wce: 0,00 zl, przychody otrzymane przelewem: 640 272,77 zl.
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1,,2

lnformacja o kosztach Fundacji

W roku 2019 poniesiono koszty wg nastqpujqcej struktury:
a) realizacjq cel6w statutowych:33 847,87 zl
b) administracjq (czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe itp.): 86 988,04 zl
c) dzialalno6i gospodarcz q: 424 643, 95 zl
d) pozostate koszty: 54,00 zl
w tym zaptacono got6wkq: L9 278,89 zl, przelewem: 526 254,97 zl
Struktura koszt6w poniesionych w got6wce:

a)
b)
c)
d)

realizacjq cel6w

statutowych

administracjq (czynsze, optaty telefoniczne, pocztowe
dziatalno6i gospodarcz
pozostate

koszty

O,OO

itp.)

E

3150,64

t6t2g,Z5
O,OO

ad b) Koszty administracyjne: 86 988,04 zl, w tym:

*

.f.

{.
*
n
*

Zuiycie material6w ienergii:6936,00 zf
Uslugi obce: 26 484,00 zl
Podatki i oplaty: 853,00 zt
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczeni a:44 381,,28 zl
Amortyzacja: 4 880,00 zt
Pozostate rodzajowe:3 653,00 zt

T.Pozostale dane:

*

o liczbie os6b zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanych stanowisk
z wyodrqbnieniem os6b zatrudnionych wytqcznie w dzialalno6ci gospoda rczej:1,

i

l' o

lqcznej kwocie wynagrodzef wyptaconych przez fundacje z podzialem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Swiadczenia, z wyodrqbnieniem cato5ci tych

*

*
*
{.

wynagrodzeri os6b zatrudnionych wytqcznie w dziatalnoici gospodarczej: 33 500,00 zl
o wysoko6ci rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia wyptaconego
lqcznie cztonkom zarzqdu i innych organ6w fundacji oraz osobom kierujqcym wytqcznie
dziatalno6ciq gospodarczE z podziatem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
Swiadczenia: 0,00 zl
o wydatkach na wynagrodzenia z um6w zlecenia: 111 GGG,00 zl
o udzielonych przez fundacje po2yczkach pieniqznych, z podzialem wedtug ich
wysoko6ci, ze wskazaniem po2yczkobiorc5w i warunkSw przyznania pozyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pozyczek: 0,00 zl
o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
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saldo na 31.12.20L9 Bank Zachodni WBK S.A.o/Nowy Sqcz: 2067O8,OG zl
o warto:ici nabytych obligacji oraz wielko6ci objqtych udziat6w lub nabytych akcji w
sp6lkach prawa handlowego ze wskazaniem tych sp5lek: 0,00 zl
o nabytych nieruchomo6ciach, ich przeznaczeniu oraz wysokoSci kwot wydatkowanych
na to nabycie: 0,00 zl
o nabytych pozostatych Srodkach trwalych: 0,00 zt
o warto6ci aktyw6w i zobowiqzari fundacji ujqtych we wta6ciwych sprawozdaniach
finansowych sporzqdzanych dla cel6w statystycznych:
o Srodki trwate o warto6ci poczqtkowej 18 000,00 zl i wartoSci na 3L.L2.2019 r:
t3 420,00 zl
o zobowiqzania bie2qce: 6,80 zl

8. Dane o dziatalnoSci zleconej fundacji przez podmioty padstwowe
isamorzqdowe oraz o wyniku finansowym tej dziatalno6ci
W ramach dzialalnoSci zleconej fundacji przez podmioty paflstwowe i samorz4dowe (uslugi,
pafstwowe zadania zlecone i zam6wienia publiczne)

/

Realizacja dlaNowos4deckiego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci w ramach projektu ,,M6j

ja II" uslugi oceny merytorycznej wnioskow o przyznanie wsparcia finansowego
na uruchomienie dzialalnoSci gospodarczej oraz oceny merytorycznej wniosk6w
o przyznanie podstawowego wparcia pomostowego na kwotg wynosz?c4 24 260,96 zl.
Realizacja dla Nowos4deckiego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci uslugi przeprowadzenia
wsparcia psychologicznego dla uczestnik6w projektu ,, M6j Szef to ja II" przed
za\oheniem przez nich dzialalnoSci gospodarczej na kwotg lS 718,$9 zl
Reahzacja dla Nowos4deckiego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci kurs6w z branhy
turystyczno- gastronomrcznej na kwotg 199 550,00 zl
Realizacja do Malopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyktad6 w oraz
moderowanie spotkari Forum Mlodych Talent6w dla uczni6w i nauczycieli Centr6w
Wsparcia Uczni6w Zdolnych ( CWUZ) na kwotg 5 691,06 zl
Realizacja dla Malopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli uslugi szkoleniowej
dla Nauczycieli Centr6w Wsparcia Uczni6w Zdolnych CWUZ na kwotg 99 715,23 zl
Realizacia dla Malopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli usiugi szkoleniowej
polegaj4cej na przeprowadzeniu zajg(, dla uczni6w zdolnych w ramach Letniej Szkotry
Mlodych Talent6w ( LSMT) na kwotg 174 445,12 zl
Fiealizacia dla Miasta Gryb6w - Mieiskiego Osrodka Pomocy Spolecznej d,oradztwa
zawodowego w ramach projektu,, Mozemy wigcej" na kwotg 7 l9lr05 zl
szef to

/
/
/
/
/
/

Fundacja Silver Economy w ramach dzialalnoSci zleconej przez podmioty padstwowe
i samorzqdowe (ustugi, paristwowe zadania zlecone i zam6wienia publiczne) uzyskala w 2019
roku wynik finansowy w wysoko6ci: 157 608,81 zl.
FUNDACJA SILVER ECONOMY

ul. Lwowska 35/6, 33-300 Nowy Sqcz
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9. lnformacje o rozliczeniach fundacji z tytutu ciqzqcych zobowiqzari
podatkowych
Fundacja zlo|yla w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8.
Fundacja sklada w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznania VAT-7.
Fundacja nie ma zalegto5ci w podatku CIT iVAT.

10. lnformacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6

kwietnia L984

r. o fundacjach jest instytucjq obowiqzanq w

rozumieniu ustawy z dnia L marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu
pieniqdzy orazfinansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, L075,1,499
i 22Lsl
Fundacja nie jest jednostkq obowiqzanq, poniewa2 nie przyjmuje
o r6wnowartoSci 1-0 000,00 euro.

w got6wce

ptatno6ci

L1. Informacja o przyjqciu lub dokonaniu przez fundacjq ustanowionq
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia L984 r. o fundacjach
ptatnoSci w got6wce o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcej
r6wnowartoii 10 000 euro, bez wzglqdu na to, czy platno6i jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, kt6re
wydajq siq ze sobq powiqzane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji
Fundacja Silver Economy w 2OL9 roku nie dokonata platno6ci w got6wce o wartoici r6wnej
lub przekraczajqcej r6wnowarto6i 10 000,00 euro.

12. lnformacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji w 2019 r.
w

Fundacji silver Economy w roku 20L9 nie byly przeprowadzane kontrole.

Zorzqd Fundocji:

2 1 LrP,

2020
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