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1. Fundacja OnBoard, z siedzibą w Opolu, 45-054, ul. Grunwaldzka 13/7, ustanowiona została 23.10.2015 

r. przez Mariusza Poznań i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy miasta 

Opole VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000586452 (data wpisu do KRS 16.11.2015) oraz otrzymała 

nr REGON: 36300420600000, NIP:754310251 

2. Władze statutowe Fundacji OnBoard stanowią: 

Mariusz Poznań – Prezes Zarządu 

Dominika Budzan – Wiceprezes Zarządu 

3. Celami statutowymi Fundacji OnBoard są: 

wspieranie rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w 

następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, 

ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju 

regionalnego i lokalnego. 

4. Fundacja OnBoard realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, 
innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, 
pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji dzieci, młodzieży, opiekunów i pedagogów; 
2. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci; 
3. Tworzenie, realizowanie, wspieranie projektów i akcji społecznych, sportowych, kulturowych, 
edukacyjnych adresowanych do dzieci, rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych; 
4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, 
ekspedycji badawczych, konkursów, festiwali i festynów, imprez sportowych, zajęć ruchowych; 
5. Wspieranie aktywności ośrodków sportowych, turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i naukowych; 
6. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku 
w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw 
człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju 
regionalnego i lokalnego; a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z pozostałymi 
celami fundacji; 
7. Udostępnianie, upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, 
komunikacyjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych środkach transportu; 
8. Tworzenie innowacji technologicznej w transporcie oraz branży turystyki kwalifikowanej;  
9. Działania mające na celu rozwój infrastruktury przyjaznej alternatywnym środkom transportu; 
10. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska; 
11. Rozwój alternatywnych i ekologicznych środków transportu; 
12. Działania na rzecz zrównoważonego transportu; 
13. Tworzenie i rozwój miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz produktów innowacyjnych turystycznie; 
14. Działania mające na celu zwiększenie ruchu turystycznego; 
15. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji; 
16. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie turystyki i 
rekreacji; 
17. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych; 
18. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji; 
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19. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie); 
20. Promowanie i wspieranie uzdolnionych osób w kraju i za granicą; 
21. Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci; 
22. Przyznawanie nagród i stypendiów; 
23. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania agresji, wandalizmowi; 
24. Działania mające na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez promocję sportu, 
aktywności fizycznej i  zdrowego stylu  życia; 
25. Działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, edukacyjnym i cyfrowym; 
26. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu 
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci; 
27. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej; 
28. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu. 
29. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych; 
30. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością w zakresie związanym z 
realizacją celów Fundacji; 
31. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej; 
32. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka; 
33. Organizowanie zbiórek pieniężnych; 
34. Organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież; 
35. Działania mające na celu integrację międzynarodową (projekty międzynarodowe i trans graniczne); 
36. Promocja, wspieranie longboardingu, surfingu, snowboardingu oraz wszelkich tzw. sportów 
deskowych i miejsc oraz podmiotów umożliwiających tego rodzaju aktywności; 
37. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej; 
38. Promocja Polski oraz osiągnięć Polaków za granicą; 
39. Wspieranie i promocja polskich naukowców i wynalazców w Polsce i za granicą;  
40. Promocja i organizacja wolontariatu; 
41. Działania mające na celu aktywizowanie, studentów w zakresie objętym celem Fundacji; 
42. Aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy; 
43. Edukacja oraz rozwój w zakresie ekonomii społecznej; 
 

5. Działania podjęte przez Fundację OnBoard 

W terminie 8-14 luty fundacja zorganizowała obóz snowboardowy. W 7 dniowym wyjeździe do Istebnej 

(Beskidy) wzięło udział 7 podopiecznych fundacji a opiekę nad nimi sprawowało 2 opiekunów. Podczas 

wyjazdu dzieci i młodzież miała zapewnioną opiekę, nocleg, wyżywienie, transport oraz atrakcje: zajęcia 

snowboardowe na stoku z instruktorem, wyjście na basen, warsztaty rękodzielnicze z wełną w Centrum 

Pasterskim w Koniakowie, zajęcia z nadleśniczym w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej.  

W kwietniu fundacja na mocy uchwały 1/2016 utworzyła śląski oddział z siedzibą w Istebnej.  

Od maja do czerwca fundacja prowadziła w szkołach na terenie Gminy Istebna darmowe zajęcia nauki 

jazdy na longboardzie. Zajęcia odbywały się podczas lekcji wychowania fizycznego i były zorganizowane 

dla 5 szkół, które wyraziły chęć wzięcia udziału w projekcie. Dla każdej klasy organizowane była godzinna 

lekcja nauki podstaw jazdy. Dzięki projektowi ponad 1000 dzieci i młodzieży na terenie gminy przeszło 

naukę. Fundacja ze swojej strony zapewniła sprzęt, tj. longboardy, balance boardy, kaski oraz 2 trenerów, 

którzy prowadzili zajęcia. Zajęcia miały na celu aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, zapoznanie i 

zachęcenie do nowej aktywności. 
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Od maja do września fundacja organizowała dla mieszkańców Istebnej darmowe, ogólnodostępne 

spotkania longboardowe, podczas których każdy miał możliwość nauki jazdy pod okiem instruktorów. 

Zajęcia miały na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej, nauki i doskonalenia jazdy na 

longboardzie oraz integracji osób jeżdżących. Co tydzień zainteresowani spotykali się na torze asfaltowym, 

na którym spędzali 3 godziny. Fundacja ze swojej strony udostępniała sprzęt, tj. longboardy, kaski i 

ochraniacze oraz 2 trenerów, którzy instruowali i nadzorowali wszystkie spotkania. 

W terminie 8-10 lipiec fundacja zorganizowała wyjazd na zawody longboardowe Izdebki Camp. W 3 

dniowym wyjeździe wzięło udział 6 podopiecznych fundacji a opiekę nad nimi sprawowało 2 opiekunów. 

Podczas wyjazdu dzieci i młodzież miała zapewnioną opiekę, transport, wyżywienie, nocleg oraz 

możliwość startowania w zawodach. 

6. Podjęte uchwały 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 22.04.2016r. – akt powołania oddziału Fundacji 

7. Informacje o przychodach i kosztach 

 

RACHUNEK 
ZYSKÓW I 
STRAT za 
rok 2016   

    

    Rok poprzedni Rok bieżący 

A. Przychody podstawowej działalności 
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu 
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)   0,00 4 399,00 

B. Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej:   0,00 6 011,77 

I. Amortyzacja       

II. Zużycie materiałów i energii     869,07 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia     0,00 

IV. Pozostałe koszty     5 142,70 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym 
aktualizacja wartości aktywów   0,00 0,00 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja 
wartości aktywów   0,00 0,37 

E. Podatek dochodowy       

G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 0,00 -1 613,14 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00   

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)   1 613,14 

 

8. Zatrudnienie, pożyczki, środki pieniężne, majątek 

a) W Fundacji w ciągu roku sprawozdawczego była  zatrudniona 1 osoba na umowę o pracę. 
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b) W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia o łącznej kwocie 1368,35 zł brutto. 
c) Za pełnienie funkcji członka Zarządu – wynagrodzenia były wypłacane. 
d) Wydatki na wynagrodzenia z  tytułu umów zlecenia w 2016 roku nie zostały poniesione. 
e) Fundacja w 2016 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
f)   Środki pieniężne na rachunkach bieżących i w kasie wyniosły -1613,14 zł. 
g)  W roku 2016 Fundacja nie nabywała ani nie zbywała udziałów w innych podmiotach. 
h)  W roku 2016 Fundacja nie podpisywała umów dzierżawy ani użyczenia lokalu. 
i, j) Z powodu bardzo krótkiego okres faktycznego funkcjonowania Fundacji nie doszło do pozyskania 
składników majątkowych, które stanowiłyby własność samej Fundacji. Jednak ze względu na 
zaangażowanie osób na bieżąco działających na rzecz i w imieniu Fundacji, wykonuje ona swoje zadania w 
sposób niezakłócony. Przewiduje się zmianę stanu majątkowego Fundacji w roku obrotowym 2017, ze 
względu na możliwość pozyskania składników majątkowych w ramach realizacji, przedłożonych do oceny 
instytucjom wdrażającym, projektów. 
 
9. Zadania publiczne 
 

W roku 2016 Fundacja OnBoard nie realizowała zadań publicznych ( w ramach działalności nieodpłatnej 

pożytku publicznego) na podstawie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie. 

 

10. Kontrole 

W roku 2016 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.  

 


