
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Instytutu Rozwoju Rynku Pracy 

za 2018 rok 
 
Nazwa Fundacji – Instytut Rozwoju Rynku Pracy 

Siedziba i adres – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5/1, 42-400 Zawiercie 

Numer NIP - 6492303352 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 08.10.2015r. 

numer KRS - 0000579316 

Numer REGON -362695527 

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według            
aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)  

Zarząd Fundacji: 
W 2017 Zarząd Fundacji Instytutu Rozwoju Rynku Pracy działał w następującym           
składzie:  
 
Piotr Czarnojańczyk – prezes zarządu 
Robert Kłosowski - członek zarządu 
 

II. Celem Fundacji jest: 

1. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I         

SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;  

2. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB       

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z      

PRACY; 

3. WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI      

LOKALNYCH;  

4.  WSPIERANIE POLSKIEGO RYNKU PRACOWNICZEGO;  

5. DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ OSÓB       

WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY;  

6.  WSPIERANIE REINTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH;  
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7. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU NA RYNKU PRACY Z UWAGI NA        

WYZNANIE, NARODOWOŚĆ LUB KRAJ POCHODZENIA; 

8. DZIAŁANIE NA RZECZ PRACOWNICZEGO RÓWNOUPRAWNIENIA     

KOBIET, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH;  

9.  DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU RYNKU PRACY;  

10.POMOC PRZEDSIĘBIORCOM W POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW;  

11.DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW      

PRACY;  

12.POMOC PRACOWNIKOM ZAGRANICZNYM NA POLSKIM RYNKU PRACY;  

13.WSPIERANIE PRACOWNICZYCH SYSTEMÓW SZKOLENIOWYCH;  

14.DZIAŁANIE NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE       

UMOWY O PRACĘ;  

15.ROZWIJANIE SYSTEMU ZATRUDNIANIA TYMCZASOWEGO I     

OUTSOURCINGOWEGO;  

16.PROMOCJA I SZERZENIE IDEI TWORZENIA MIEJSC PRACY       

BEZPIECZNYCH DLA PRACOWNIKÓW;  

17.UPOWSZECHNIANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY;  

18.WSPIERANIE MŁODEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;  

19.POMOCNICTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY I       

ROZPOCZYNANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; 

20.WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI NA        

RZECZ REALIZACJI POWYŻSZYCH CELÓW. 

 
Cele te Fundacja może realizować poprzez: 
 
Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek           

pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.          

W swoich działaniach Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację         

zawodową młodych osób do 30. roku życia (młodzież NEET). Fundacja współpracuje           

z powiatowymi urzędami pracy z Zawiercia i Będzina, realizując staże i szkolenia. W             

swoich projektach przykładamy dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej,         

staramy się z nich korzystać w każdym możliwym przypadku. Jako instytucja           
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szkoleniowa, realizujemy również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia        

działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki. 

 

 
 

Opis działalności statutowej: 
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności          
pożytku publicznego, a dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w          
całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji. 
 
III. Działania Fundacji  
 

Partnerstwo w projekcie: 

1. Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25         
roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. Celem projektu          
jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i        
opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług          
publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego       
korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W ramach projektu          
przewidujemy rozdanie około 100 mikrograntów gminom z woj. śląskiego i          
opolskiego w kwocie około 56000 zł każdy. W rezultacie projektu 10000 osób            
nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe.        
Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum         
projektowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego        
Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe          
kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz         
rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków        
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.        
Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6             
102 500,00 zł. Termin realizacji projektu: 19.02.18 - 31.10.19. 
 

2. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - celem        
projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze        
międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej,      
realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, współpraca z       
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych,       
wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez       
organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w          
regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy        
działalność informacyjną i edukacyjną. Udostępniamy specjalistyczne      
materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają profesjonalnych        
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informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych       
ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do       
dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia         
społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie          
międzynarodowej. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą        
pracę konsorcjum projektowego. Instytut Wyszehradzki jest partnerem w        
projekcie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw        
Zagranicznych. Wartość projektu to: 334 886,00 zł, w tym wartość          
dofinansowania wynosi: 231 560,00 zł. Termin realizacji projektu: 01.01.18 -          
31.12.18. 

 
Projekty własne: 
 
Projekt „#MovieMy - Polish-Ukrainian Story” zakładał zorganizowanie wymiany        
młodzieżowej poprzez przyjazd studentów z Ukrainy do Polski. Dzięki współpracy w           
grupie międzynarodowej i wymianę doświadczeń zamierzaliśmy zwiększyć       
świadomość polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat współczesnych relacji między          
naszymi narodami, a także przełamać przezwyciężyć panujące uprzedzenia wobec         
emigrantów z Ukrainy. Osiągnięte rezultaty w formie pięciu 60-sekundowych filmów,          
zostały rozpowszechnione w internecie, w mediach tradycyjnych oraz poprzez         
spotkania informacyjne na uniwersytetach w Polsce i na Ukrainie. Zadanie zostało           
dofinansowane ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Polsko Ukraińskiej          
Wymiany Młodzieży. Wartość projektu to: 32.213,95 zł. Termin realizacji projektu:          
2018-07-01 - 2018-09-26 
 
 
VI. Informacja o uzyskanych przychodach 
Instytut Rozwoju Rynku Pracy uzyskał przychody: 
 
- dotacje z PFRON - 0,00 zł 
- darowizny -  0,00 zł 
- przychody finansowe - 26.800,00 zł 
- pozostałe przychody - 0,00 zł 
 
Informacja o poniesionych kosztach: 
- zużycie materiałów i energii - 0,00 zł 
- usługi obce - 0,00zł 
- zobowiązania - 0,00 zł 
  
 

b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono           
ani nie zaciągnięto pożyczek.  
c) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  
Instytut Rozwoju Rynku Pracy posiada rachunek bankowy w banku mBanku ul.           
Zwycięstwa 56, 44-100 Gliwice 
Salda na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: 
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91 1140 2004 0000 3902 7600 1017 -  0 zł 
 
     d) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie           
sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.  
e) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to          
nabycie – W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.  
f) Nabyte pozostałe środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto           
pozostałych środków trwałych.  

       g)  Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 0 zł. 
h) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa            
handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy. 
i) liczba zatrudnionych pracowników - 0 

 
VII.  Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
              Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – nie dotyczy  
  
VIII. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 
 
IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.  
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