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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego   

 
ROCZNE SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE   

Z DZIAŁALNOŚCI  ORGANIZACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I. Dane organizacji pożytku publicznego.    
1.  Nazwa organizacji Fundacja Pomocy Dzieciom   
2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe  

Kraj 
Polska  

Województwo 
śląskie 

Powiat 
żywiecki  

Gmina  
Żywiec 

Ulica 
Wincentego Witosa  

Nr domu  
3  

Nr lokalu 
---- 

Miejscowość  
Żywiec 

Kod pocztowy  
34-300  

Poczta 
Żywiec 

Nr telefonu 
33 860 25 13  

Nr faxu 
33 860 25 13 

E-mail 
fundacjapm@go2.pl 

Strona www 
www.fpd.ig.pl 

3. Data rejestracji w KRS 21  marca 2002r. 

4. Data uzyskania statusu 
OPP 

29 listopada  2004r. 

5. Nr REGON 070909234   6. Numer KRS  0000100243  

7. Skład organu 
zarządzającego organizacji  

Imię i nazwisko  Funkcja   Wpisany do KRS  

Renata Błecha  Prezes Fundacji   tak         nie 

Zofia Bury  W-ce Prezes Fundacji   tak         nie 

Krzysztof Błecha  Członek Zarządu   tak         nie 

Seweryn Gawron   Członek Zarządu   tak         nie 

8.Skład organu Kontroli 
lub nadzoru organizacji  

Imię i nazwisko  Funkcja   Wpisany do KRS  

Bogusław Syska   Przewodniczący  Rady Nadzorczej    tak         nie 

Henryk Cebrat   Członek Rady Nadzorczej    tak         nie 

Maciej Król  Członek Rady Nadzorczej    tak         nie 

9. Cele statutowe 
organizacji  

Celem Fundacji jest: 
a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
b) Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
c) Świadczenie pomocy dzieciom chorym 
d) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 
e) Działalność charytatywna 
f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej  
g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 
h) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania  
i) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
j) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji 
k) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
l) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 
m) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
n) Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów  z  zagranicznymi 

osobami fizycznymi, prawnymi  i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze 
statutem Fundacji 

o) Promocja i organizacja wolontariatu 
p) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i 

prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji. 
q) Prowadzenie i organizowanie  działalności leczniczej  
r) Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria  otrzymania  

pomocy społecznej lub  placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji 
udzielających pomocy   w/w osobom.    

s) Organizowanie  warsztatów, zajęć relaksacyjnych,  grup wsparcia,  grup aktywizujących   
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dla rodziców/ opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Xxxx 

10. Sposób realizacji 
celów statutowych  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 
a) finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , 

rehabilitację i edukację dzieci  i młodzieży  
b) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-

edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
c) organizacja transportu beneficjentów fundacji  
d) zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych 
e) organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych 

dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich 
i patologicznych    

f) organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  integracyjnym dla 
niepełnosprawnych i ich rówieśników 

g) organizacja turnusów rehabilitacyjnych 
h) działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, 

wykładów  z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich 
opiekunów 

i) pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym 
dla sierot 

j) pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i 
patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym i ich rodzinom   

k) dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych, 
l) organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o 

charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 
m) organizacja  i rozdział darów 
n) organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową 

fundacji 
o) podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków  

wykorzystywanych do realizacji celów fundacji 
p) powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych  poprzez które 

realizowane są cele statutowe fundacji 
q) organizację różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla  rodziców / 

opiekunów  osób niepełnosprawnych 

r)  organizację  konferencji naukowo – szkoleniowych 
Xxxx 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji  pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym   

1. Opis działalności pożytku publicznego  
1.1. 
Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację   

W roku 2019 Fundacja :  
 

1. Organizowała   i prowadziła  terapię, rehabilitację  oraz edukację  dzieci 
niepełnosprawnej  oraz zagrożonej  niepełnosprawnością.  

Fundacja od 2005 roku  prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci, 
które zarejestrowane jest jako niepubliczna placówka oświatowa oraz niepubliczny 
zakład  opieki zdrowotnej.   Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne dla Dzieci obejmuje  
dwa budynki o łącznej powierzchni   użytkowej  1213 m2 oraz   teren  wokół budynków, o 
pow. 1,1 ha,  na którym znajduje  się  ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny. 
W CREdD znajdują się sale edukacyjne, gabinety lekarskie, psychologiczne, logopedyczne, 
terapeutyczne, rehabilitacyjne, hydroterapia, oraz inne sale do indywidualnej i 
specjalistycznej  terapii.  Sale te wyposażone są w liczny, nowoczesny i specjalistyczny  
sprzęt edukacyjno – dydaktyczny i rehabilitacyjny.    
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Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne rokrocznie organizuje i zapewnia 

codzienną,  kilkugodzinną kompleksową i specjalistyczną terapię i rehabilitację dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz edukację, dzięki której dzieci niepełnosprawne spełniają 
obowiązek szkolny.   
W roku 2019 obowiązek szkolny w Centrum realizowało  65  dzieci  niepełnosprawnych.  
Natomiast 833 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych  niepełnosprawnością  objęte było  
specjalistyczną  terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub inną  terapią i 
opieką rehabilitacyjną, która odbywała się  średnio 2-3  x w tygodniu,                               w 
zależności od potrzeb dziecka. Świadczenia prowadzone były również u dzieci objętych    
w ramach ustawą „Za życiem”. Wszystkie dzieci korzystające z rehabilitacji w Centrum 
objęte były również opieką lekarską.  
      Edukacja, terapia oraz wczesne wspomaganie  rozwoju  prowadzone były przez 
wysoko wykwalifikowany personel  Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego  dla Dzieci, 
tj.: lekarzy (o specjalności rehabilitacja medyczna, neurologia), fizjoterapeutów,  
psychologów, logopedów, oligofrenopedagogów, nauczycieli, arteterapeutów, 
tyflopedagogów, surdopedagogów,  terapeutów zajęciowych i innych.   

 
EDUKACJA   

W CENTRUM REHABILITACYNO-EDUKACYJNYM     
W Centrum jako placówce oświatowej  organizowane były:   
1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze  dla  dzieci  głęboko upośledzonych umysłowo w 
wieku 3-24 lat.   
Były to zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, rozwijanie 
samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w zależności od ich możliwości 
psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Dzieci realizowały podczas 
nich obowiązek nauki i dodatkowo uczestniczyły w kompleksowej rehabilitacji.  Zajęcia te 
prowadzone były w małych grupach 3-4 osobowych.   
2.  Realizacja obowiązku przedszkolnego "O" i szkolnego (etap szkoły podstawowej) dla 
dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. upośledzonych umysłowo znacznie lub 
umiarkowanie z towarzyszącą niepełnosprawnością: ruchową lub autyzmem lub 
niedowidzeniem lub niedosłuchem.  
Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
polegała na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
placówki, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.  W 
ramach tych zajęć dzieci w małych klasach 4-6 osobowych realizowały  obowiązek "O", 
szkoły podstawowej oraz dodatkowo uczestniczyły w kompleksowej rehabilitacji. 
Działania edukacyjne ukierunkowane były na zaspokajanie specyficznych potrzeb 
edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.   
Zajęcia te  prowadzone  były w małych klasach, 4-6 osobowych.  
3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 0-7 roku życia) – były to zajęcia 

stymulujące zaburzony rozwój psychomotoryczny dla małych dzieci, przed rozpoczęciem  
przez nich nauki  w szkole. W zależności od potrzeb dziecka obejmowały terapię 

ruchową, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną, 
surdopedagogiczną.  Zajęcia odbywały się indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych 
grupach, średnio  4 -8 godz. tygodniowo.   
 
         W Centrum  organizowane  były również  nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe w 
wymiarze ustalanym przez dyrektora placówki, stosownie do posiadanych środków 
finansowych i potrzeb dzieci. Systematycznie przeprowadzane były zajęcia integracyjne, 
w których oprócz podopiecznych Fundacji i CREdD,  uczestniczyły dzieci i młodzież z 
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przedszkoli i szkół powiatu żywieckiego. 
 
 
W ramach  zajęć edukacyjnych  i zajęć dodatkowych, podopieczni Fundacji  uczyli  się   
samodzielności  i uczestniczyli   w  szeregu  imprez i zajęć,  m.in.: 

 
a) Zajęcia związane z edukacją  społeczną  

- wyjścia do sklepów:  spożywczego,  kosmetycznego, ogrodniczego,    
- wyjścia  do restauracji 
- wizyta w gabinecie  fryzjerskim  
- Wyjścia na stację PKP i  PKS – nauka  bezpiecznej podróży (podróż do Bielska-Białej do 
kina pociągiem)     
- nauka bezpiecznego zachowania na drodze  
- spotkanie z policjantami  z żywieckiej policji,   
- nauka rozbierania i ubierania   
- spotkanie z  kulturą –  oglądanie występów zespołów w ramach Tygodnia  Kultury 
Beskidzkiej,   udział w  koncercie zespołu SONBIRD,   
- uczestniczenie w Światowych Dniach Świadomości Autyzmu, 
- udział  w projekcie „Dzień godności osób z niepełnosprawnością Intelektualną,   
- udział w Dniu Osób z Zespołem Downa  
       

b) zajęcia kulinarne  
- przygotowywanie posiłków (kanapek,  napojów, itp.)   
- warsztaty piernikowe   
- pieczenie ciast  
- robienie sałatek 
 

c) Warsztaty artystyczne i plastyczne. 
- warsztaty  ceramiczne i decupage 
- warsztaty florystyczne, 
- warsztaty plastyczne  
- warsztaty plastyczne związane z wykonywaniem  ozdób  okazjonalnych  związane ze 
świętami (np. na  święta Wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, święto odzyskania 
niepodległości, itp.)      
- warsztaty w Gminnym Ośrodku  Kultury w Łękawicy „Palmy Wielkanocne”  
                                                                              

d) Udział w konkursach  
- XI Przegląd  Widowisk Jasełkowych Palcówek Opiekuńczo -  Leczniczych oraz WTZ  
- konkurs „Zwierzaki Figuraki”  
- konkurs „Tuwim znany i lubiany” , organizowany w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej,  
- XI  Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Gilowicach, 
- XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski „Bliskie Spotkania” w  Czerwionce – Leszczyny   
  
 e) Zajęcia integracyjne z rówieśnikami  (integracja społeczna)  
Fundacja zorganizowała również kilkanaście spotkań integracyjnych niepełnosprawnych 
podopiecznych z  rówieśnikami.    
W zajęciach  uczestniczyli  uczniowie  z zaprzyjaźnionych szkół, m.in. 

 Zespołu Szkół Agrotechnicznych  i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy,   

 Szkoły Podstawowej z Żywca-Moszczanicy  

 Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych z Żywca  

 Przedszkola „Akademia Malucha” z Żywca 

 Szkoły Podstawowej z Międzybrodzia  Bialskiego  
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W trakcie szeregu wspólnych imprez, zajęć i wycieczek  niepełnosprawnym  
podopiecznym Fundacji stwarzano okazję do bezpośrednich, spontanicznych kontaktów z 
rówieśnikami,  uwrażliwiano  uczniów szkół partnerskich na problemy, z jakimi, na co 
dzień spotykają się niepełnosprawni. Podczas zajęć dążono do  przełamania barier i lęku 
między osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi oraz do kształtowania 
pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych. Zachęcano uczniów do 
burzenia funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych. „Zdrowi” rówieśnicy mogli nabywać praktyczne  umiejętności 
niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej   z uwzględnieniem jej zachowania i 
trudności, jakie pojawiają się w jej funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także 
kształtowano w nich umiejętności sprawowania opieki nad słabszymi i chorymi.  
Wzmacniano  poczucie  własnej wartości  dzieci niepełnosprawnych, jak również  
stwarzano  warunki  do zaspokojenia potrzeby poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w 
relacji z osobami pełnosprawnymi; 
 
 

f) Rodziny festyn integracyjny połączony z imprezą sportową.   
    W maju  2019  w ogrodzie Fundacji Pomocy Dzieciom odbył się  kolejny otwarty festyn 
integracyjny dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”. W imprezie wzięli udział  podopieczni 
Fundacji wraz opiekunami  i rodzicami oraz inne dzieci, które odwiedziły w tym dniu 
Fundację.  W imprezie wzięło udział ponad  kilkuset uczestników. 
W czasie festynu odbył się  również  „Bieg po Zdrowie”.  
Pracownicy Fundacji przygotowali mnóstwo zabaw, konkursów, atrakcji dla dzieci. Każde  
dziecko otrzymywało nagrodę za udział w konkursach. Przygotowane były także napoje, 
słodkości i potrawy z grilla.       
              
 
 Spotkania, akcje i   imprezy  okazjonalne  
W zależności od pory roku i okazji  w fundacyjnym Centrum organizowane były  również 
cykliczne imprezy, akcje  i spotkania okazjonalne, w tym m.in.:    

 Zabawy i bale  karnawałowe 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Zabawy walentynkowe   

 Święcenie pokarmów z okazji Świąt Wielkanocnych oraz spotkanie z Księdzem  

 Spotkanie z Wiosną  

 Dzień sportu  

 Dzień Matki 

 Dzień Ziemi  

 Andrzejki 

 Wyjazdy na cmentarz związane ze świętem Wszystkich Świętych  

 Akademie   z okazji świąt państwowych  

 Spotkanie z Mikołajem   

 Wigilia, spotkania opłatkowe z rodzicami, wspólne kolędowanie  

 Kolędowanie z księdzem proboszczem,   

 Przyjęcia urodzinowe podopiecznych        
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g) Wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych   
W 2019 roku zorganizowano dla podopiecznych liczne  wycieczki i wyjazdy, w tym 
wyjazdy  integracyjne,  np.:    

 wyjazdy do teatru Banialuka w Bielsku – Białej, 

 wyjazd do Filharmonii  Śląskiej   

 wyjazdy do kina w Żywcu i Bielsku – Białej  

 wyjazdy do Figloraju,  

 wyjazdy do Groty Solnej,  

 wyjście na cmentarz,  

 wyjście w góry,   

 wycieczki do lasu,  

 wycieczka do Ogrodów Kapias  w Goczałkowicach 

 rejs statkiem po jeziorze żywieckim,  

 wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu 
 
 

h) Trzydniowa  integracyjna rodzinna  wycieczka na Roztocze  dla podopiecznych  i ich 
rodzin. 

W dniach 7-9 czerwca 2019 r. została  zorganizowana  kolejna, trzydniowa   
integracyjną wycieczka dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin. Tym razem jako 
cel wycieczki wybrano Toruń.  W trakcie  drogi  wycieczkowicze zatrzymali się  w 
Ciechocinku, gdzie zobaczyli  tężnie oraz udali się na spacer po mieście. 
Wieczorem, już w Toruniu udali się na nocleg  w Domu Pielgrzyma.  Toruń   
zwiedzili z przewodnikiem, który  zaprowadził ich  do  Domu Legend Toruńskich, 
gdzie uczestniczyli  w interaktywnym spektaklu o dziejach miasta,  zobaczyli   
Krzywą Wieżę, Zamek Krzyżacki, Ratusz Staromiejski, Bramy Miasta, Kamienice 
mieszczańskie i patrycjuszowskie. Następnie udali się  Żywego Muzeum Piernika, 
gdzie  pod czujnym okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy Korzennej mogli  
posłuchać o różnych przyprawach i zrobić swoje własne pierniki.  Kolejnym 
punktem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle, w trakcie którego płynąc mogli z  
daleka podziwiać wspaniałą architekturę miasta.  Wieczorem odbyła się  kolacja a 
po niej tradycyjnie wspólne, integracyjne  spotkanie. W trakcie  drogi powrotnej  
zatrzymano się w Częstochowie  gdzie uczestniczy   się w Częstochowie, gdzie 
wycieczkowicze mieli możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w Sanktuarium na 
Jasnej Górze.  
 

i) Akcja charytatywna „W szczytowej Formie”  dla podopiecznych  Fundacji.   

Fundacja wraz  z Panem Tomaszem Habdasem (znanym blogerem podróżnikiem, 
zdobywcą  szlaków i szczytów górskich) podjęła wspólnie akcję na rzecz 
podopiecznych Fundacji. W tym celu  Pan Tomasz wyruszył z Ustronia w górską 
wyprawę, której celem było nie tylko przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego 
liczącego niemal 500 km,  ale  również  zebranie  darowizn dla dzieci.   Akcja była 
szeroko promowana w mediach społecznościowych i dzięki ogromnemu   
zaangażowaniu  Pana Tomasza udała zebrać się  prawie 25 tyś. złotych.   
We wrześniu podopieczni Fundacji wraz z opiekunami i Panem Tomaszem  odbyli  
wspólną  wycieczkę w góry aby w ten sposób podsumować i oficjalnie zakończyć 
jego projekt. Spędzili wspólnie czas na pieczeniu kiełbasek na ognisku,  spacerach  
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po hali i lasach Magurki Wilkowickiej i innych zajęciach.   
 

j) Realizacja wspólnych projektów  z Fundacją EY Firmy  Ernst & Young z Krakowa.  
 
Projekt „ogród w słoiku” 
Warsztaty na rzecz podopiecznych Fundacji zostały zorganizowane przez  
pracowników firmy Ernst & Young z Katowic  i Krakowa. Podczas zajęć  wszyscy 
wspólnie tworzyli przepiękne ekosystemy w słojach i wazonach szklanych oraz 
wiosenno-świąteczne kompozycje florystyczne wykorzystując wykonane na 
wcześniejszych warsztatach formy ceramiczne. Warsztaty połączone były z 
edukacyjno-terapeutyczną.  

„Życie jak w audycie” 
Podopieczni Fundacji zostali zaproszeni przez pracowników z firmy Ernst & Young 
do ich siedziby w Krakowie.  W firmie przygotowano dla dzieci w ramach 
kolejnego projektu liczne zajęcia, zabawy i zgadywanki  edukacyjne.  W trakcie 
warsztatów ekonomicznych uczyły się też sortowania odpadów, a podczas  
"inwentaryzacji" znajdywały terenie firmy świąteczne prezenty przygotowane 
przez pracowników firmy.  Dzieci zwiedziły również firmę i zapoznały się  
pracownikami.   

 
 

REHABILITACJA   
W CENTRUM REHABILITACYNO-EDUKACYJNYM     

 

 W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje  niezmiennie: 
1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci  

2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci 
3. Dział fizjoterapii  
 
W ramach w/w działalności w Centrum  prowadzona była  wielospecjalistyczna, 
kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem 
psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz 
dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.  
Rehabilitacja, w zależności od potrzeb dziecka  obejmowała: 

 poradę lekarską; 
 wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium); 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z 

zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej); 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia; 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI; 
 świadczenia z zakresu terapii zajęciowej; 
 świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii; 
 zabiegi z zakresu fizykoterapii. 
 

Rehabilitacja prowadzona była przy użyciu licznego, nowoczesnego sprzętu  
rehabilitacyjnego.     
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W ramach rehabilitacji  podopieczni Fundacji  korzystali również z innych form rehabilitacji, 
a szczególności z  takich jak:  
 Hydroterapia  
 Integracja sensoryczna  
 EEG-Biofeedback 
 Hortiterapia (ogrodoterapia) 
 Dogoterapia  
 Hipoterapia  

Oraz  
 Metoda leczenia skrzywień kręgosłupa  za pomocą urządzenia FED 
 

2. Transport dzieci  niepełnosprawnych. 
 
         W ramach niniejszego działania w roku 2019  Fundacja zapewniła ponad 22 
dzieciom niepełnosprawnym  codzienny  transport  fundacyjnymi busami z domów 
rodzinnych do miejsc codziennej rehabilitacji i edukacji.  Wśród dzieci były głównie dzieci 
zamieszkałe w miejscowościach powiatu żywieckiego. Dzieci zabierano rano z domu i 
odwożono w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.  
       Z własnego transportu Fundacja korzystała również   przy dowozie dzieci na zajęcia 
integracyjne oraz na wycieczki. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 70 dzieci, 
podopiecznych CREdD.   
Transport dzieci do placówek  edukacyjnych finansowany był ze środków urzędów gmin, 
na mocy podpisanych umów oraz ze środków  własnych Fundacji. 
 
 

3. Organizacja poradnictwa  dla osób  niepełnosprawnych                        
i ich opiekunów oraz zwiększenie dostępu do informacji związanej                                    

z niepełnosprawnością oraz wsparcie rodzin 
 

Jak w poprzednich latach, tak i w roku 2019 osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie mogli  korzystać z poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane 
były bezpośrednio w biurze Fundacji lub telefonicznie. Rodzice oraz  opiekunowie  dzieci 
korzystających ze świadczeń  Fundacji i CREdD byli instruowani z zakresu pielęgnacji                     
i rehabilitacji   dziecka niepełnosprawnego.  
 

4. Organizacja pomocy charytatywnej oraz działalność  
w ramach pomocy społecznej.  

a) Pomoc charytatywna dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin, w ramach pomocy 
społecznej:  

W ramach pomocy  społecznej  w 2019 roku  Zarząd  Fundacji  udzielił  finansowego  
wsparcia  podopiecznym  i ich rodzinom, znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej, w 
tym m.in. : 
-  zapewniono finansowanie opieki wytchnieniowej dla matki wychowującej dwoje 
niepełnosprawnych dzieci,   
- sfinansowano  badania diagnostyczne dla niepełnosprawnego dziecka,   
- udzielono  dofinansowania do zakupu pieca c.o., dla rodziny     
- udzielono dofinansowania do zakupu samochodu dla wielodzietnej  rodziny, w której 
jest trójka niepełnosprawnych dzieci, w celu  umożliwienia im dowożenia ich na  terapię i 
rehabilitacje. 
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Fundacja  dofinansowała również  dożywanie podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-
Edukacyjnego dla Dzieci oraz  zakupiła   paczki  świąteczno – mikołajkowe.    
 
Ponadto, w ramach  pomocy społecznej, podopieczni Fundacji korzystali z dedykowanych  
dla nich   środków finansowych   zebranych  w ramach 1% oraz darowizn.   
Wydatkowanie odbywało się  zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz  indywidualnymi 
decyzjami Zarządu Fundacji.      
 

b) Wspieranie  misji w Afryce.  
            Krzysztof Błecha, członek Zarządu, przekazał własne środki finansowe na wsparcie  
działań misyjnych realizowanych przez Siostrę misjonarkę Fabianę Leitgeber w 
Kamerunie, z  przeznaczeniem  leczenie   chorych dziewczynek, będących pod opieką  
misji   prowadzonej  przez siostrę  Fabianę w Kamerunie. Środki  zostały  przekazane  tak 
jak co roku na podstawie  umowy z Centrum Misyjnym Sióstr Pallotynek w  Warszawie.   
 

c) Wspieranie potrzebujących w Irackim Kurdystanie.    
 

 Członek Zarządu  Krzysztof Błecha  wraz z przedstawicielami Fundacji  Orla STRAŻ  
uczestniczył w  wyjeździe  do Irackiego Kurdystanu, w celu wsparcia tamtejszej 
ludności, a w szczególności dzieci i dziewcząt uwolnionych z niewoli  terrorystów.  
Ze  środków przekazanych przez Fundację  zakupiono ubrania oraz art. szkolne, 
które zabrano do Iraku. Na miejscu zakupiono tamtejszym rodzinom niezbędnych 
do życia artykuły  gospodarstwa domowego, środki  higieniczne, żywność, itp. 

 

 Fundacja wraz z Fundacją Orla Straż przystąpiła do realizacji projektu dotyczącego 
budowy  centrum społecznego  dla mniejszości jazydzkiej.   Projekt  realizowany jest 
na podstawie wspólnej  umowy, określającej wysokość wsparcia  udzielonego przez 
Fundację,  cele na które mogą zostać wydatkowane środki oraz termin i zasady 
rozliczenia projektu przez Fundację Orla Straż. Okres realizacji projektu określono  
od 14.10.2019r. do  30.06.2020r.   

                 W przypadku niemożności zrealizowania projektu z przyczyn  niezależnych od 
Fundacji ORLA STRAŻ (np. z uwagi na napiętą sytuację polityczną w tamtym rejonie, 
możliwość wznowienia działań wojennych, itp.)  Zarządy obu Fundacji postanowiły, 
iż  o toku dalszego postępowania w tym zakresie, będą decydowały na bieżąco.    

 
5. Wolontariat.  

W roku 2019  działania fundacji wspierali jako  wolontariusze  4  członkowie  Zarządu 
Fundacji oraz  17  wolontariuszy  (pomoc w  opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi w 
czasie zajęć edukacyjnych i terapii oraz  pomoc w  organizacji  zajęć i warsztatów  
integracyjnych organizowanych  przez Fundację w ramach projektu  finansowanego 
przez Fundację EY   firmy Ernst & Young” ). 
 
 

6. Zbiórka Publiczna  
Fundacja w 2019r.   prowadziła  zbiórkę publiczną  „Pomoc dla Natalki”  -  mającą na celu 
zebranie środków  finansowych na leczenie  (w tym  zagranicznej klinice) podopiecznej 
Fundacji, niepełnosprawnej Natalii.  
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7. Informacje  pozostałe.  

Odznaczenie państwowe dla Fundacji za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej za 
granicami kraju. 

6 kwietnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej za granicami 
Polski. W gronie nagrodzonych Srebrnym Krzyżem Zasługi znaleźli się   również  
założyciele  i jednocześnie  członkowie zarządu fundacji, tj. Pani Renata Błecha i Pan  
Krzysztof Błecha. 

Uzasadnieniem  przyznania  odznaczenia było  długoletnie  prowadzanie działań  
charytatywnych poza granicami kraju. Fundacja już od 2012 roku wspierała i realizowała 
liczne projekty skierowane głównie do dzieci,  ale również osób starszych i 
pokrzywdzonych kobiet. Do tej pory wsparcie Fundacji  trafiło do potrzebujących w 
Ugandzie, Tanzanii, Kamerunie, Ukrainie i Kurdystanie. Wspierane były projekty 
umożliwiające edukację, profilaktykę zdrowotną oraz leczenie dzieci. Niesiona była 
pomoc jazydzkim kobietom i dzieciom pokrzywdzonym przez tzw. Państwo Islamskie.  
Ponadto na Ukrainie od kilku  wspierani są doświadczeni przez los starsi Polacy oraz 
dzieci niepełnosprawne z domów dziecka i podopiecznych Caritas.  

 

 

1.2. 
Zasięg 
terytorialny 
faktycznie 
prowadzonej 
przez   OPP  

 najbliższe sąsiedztwu (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)  
 gmina                             województwo  
 klika gmin                      kilka województw 
 powiat                            cały kraj  
 kilka powiatów             poza granicami kraju  

 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań  OPP w okresie sprawozdawczym   
2.1.Liczba  odbiorców działań 
organizacji  

Osoby fizyczne  Ponad 2000 osób   

Osoby prawne  1 
 

2.2Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1.) 
odbiorców, na rzecz, których 
organizacja działa  

 
Organizacje  kościelne.    

Xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fpd.ig.pl/aktualnosci/3-aktualnosci/527-odznaczenia-pastwowe-za-zasugi-w-niesieniu-pomocy-humanitarnej-za-granicami-naszego-kraju
http://www.fpd.ig.pl/aktualnosci/3-aktualnosci/527-odznaczenia-pastwowe-za-zasugi-w-niesieniu-pomocy-humanitarnej-za-granicami-naszego-kraju
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej OPP w okresie sprawozdawczym  
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  tak nie 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności 

 

Sfera działalności  - 
pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Nr kodu PKD Szacunkowe  
koszty  

poniesione w 
ramach sfery 1% 

podatku 
dochodowego 

od osób 
fizycznych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych    

Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne 
dla Dzieci, jako Niepubliczny Zakład Zdrowotnej.  
W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje:  

1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci  
2. Ośrodek  Rehabilitacyjny dla Dzieci 
3. Dział  fizjoterapii. 

 
 W fundacyjnym Centrum organizowana jest 
wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych zagrożonych rozwojem 
psychomotorycznym (głównie  z grupy wysokiego 
ryzyka ciążowo – porodowego  oraz dzieci o 
zaburzonym rozwoju psychomotorycznym). 
 
Rehabilitacja, w zależności  od potrzeb dziecka 
obejmuje:  

 Poradę lekarską   

 Wielospecjalistyczną  poradę terapeutyczną 
(konsylium) 

  Świadczenie z zakresu  diagnozy i terapii 
psychologicznej  

 Świadczenia z zakresu  diagnozy  i  terapii 
logopedycznej 

 Świadczenia  z zakresu i  terapii pedagogicznej (w tym 
oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki 
terapeutycznej); 

 Świadczenia z zakresu i terapii  widzenia;  

 Świadczenia  z zakresu  diagnozy i terapii zaburzeń SI 

 Świadczenia diagnostyczno - terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii; 

 zabiegi z zakresu fizykoterapii. 

 hydroterapie  

 Integracje sensoryczną  

 EEG-Biofeedback 

 leczenie skrzywień kręgosłupa  za pomocą urządzenia 
FED.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.90.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 960,00 zł 
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Działalność na 
rzecz  
osób 
niepełnosprawnych    

Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne 
dla Dzieci, jako Niepubliczną Placówkę Oświatową.  
W Centrum organizowane są:   
1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci 

głęboko upośledzonych umysłowo w wieku 3 – 24 lat 
(celem  tego rodzaju zajęć jest wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania 
otoczenie oraz rozwijanie   samodzielności  dziecka, w 
zależności od jego  indywidualnych  możliwości  
potrzeb)   

2. Realizacja obowiązku  przedszkolnego, szkoły 
podstawowej i gimnazjum dla dzieci ze sprzężoną 
niepełnosprawnością (tzn. dzieci upośledzonych   
umysłowo  w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze 
towarzyszącą niepełnosprawnością ruchową, 
autyzmem, niedowidzeniem lub  niedosłuchem).   
Zajęcia  te prowadzone  są w nielicznych  klasach (4-6 
osobowych).  

3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 0-
7 roku życia)  - to zajęcia stymulujące zaburzony 
rozwój psychomotoryczny u małych dzieci, zanim 
rozpoczną one naukę w szkole. Zajęcia w zależności od 
potrzeb obejmują terapię logopedyczną, 
psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną, 
ruchową. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w 
małych 2-4 osobowych grupach. 

 

 

 

 

 

 

 

85.59.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 589,17 zł  

 
 
 
 
 
Działalność 
charytatywna   

W ramach tej formy działalności Fundacja organizowała: 

 dożywanie podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno  
-  Edukacyjnego dla Dzieci  

 wsparła kilkadziesiąt  dzieci i rodzin w ramach 
programów pomocowych   opisanych w pkt. II. 1.1. 4.  
„Organizacja pomocy charytatywnej oraz działalność  
w ramach pomocy społecznej” 

 przekazała wsparcie finansowe dla dzieci, będących 
po opieką   misji prowadzonych przez  Siostry 
Pallotynki w Afryce. 

 Zorganizowała   pomoc dla  dzieci  oraz ich  rodzin  -  
ofiar terrorystów islamskich  w Irackim Kurdystanie 
oraz przystąpiła  do projektu  dotyczącego budowy  
centrum społecznego  dla mniejszości jazydzkiej.   
 

 
 
 
 
 
 
88.99.Z 

 
 
 
 
 
 
243 253,10 zł   

Xxxxx 
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej OPP w okresie sprawozdawczym  
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego   tak     

  nie 
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności 
pożytku publicznego 

 
Przedmiot działalności 

Nr kodu 
PKD 

Szacunkowe  
koszty  

poniesione w 
ramach sfery 1% 

podatku 
dochodowego 

od osób 
fizycznych 

 
 
 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych    

W ramach niniejszego działania Fundacja organizowała w 
fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla 
Dzieci  kompleksową, specjalistyczną   rehabilitację dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, obejmującą:   

 kinezyterapię (ćwiczenia ruchowe,  prowadzoną 
metodą NDT-Bobath, metodą Vojty, metodą PNF, 
metodą Dobosiewicz, terapię Integracji Sensoryczne SI)  

 fizykoterapię (laseroterapia, pole magnetyczne, 
elektrostymulację mięśni, ciepłolecznictwo,  
termożele,). 

Stosowane  nowoczesne  metody  rehabilitacyjne miały na 
celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych 
usług medycznych dla  małych pacjentów.   

 
 
 
 
 
86.90.Z 

 
 
 
 
 

0,00 zł 

 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych   

Opieka dzienna nad dziećmi  - obejmująca dożywanie dzieci 
niepełnosprawnych przebywających na zajęciach oraz  
terapii w fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnym dla Dzieci w Żywcu.   Dzieci, których rodzice 
wyrazili taką chęć,  przebywające  w Centrum od 
poniedziałku do piątku na kilkugodzinnych zajęciach i 
rehabilitacji miały zapewniony ciepły, urozmaicony  
posiłek.    Posiłek, w porze obiadowej,  dostarczała firma 
cateringowa, w jednorazowych opakowaniach. Posiłek 
składał  się z zupy lub drugiego dania.   

 
 
 
 
88.91.Z 

 
 
 
 

0,00 zł 

 
 
Działalność na rzecz 
dzieci młodzieży,                  
w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży  

W czerwcu  2019 r. Fundacja  zorganizowała kolejną, 
trzydniowa   integracyjną wycieczkę dla podopiecznych 
Fundacji i ich rodzin dla Torunia i Ciechocinka. Dzieci wraz z 
rodzinami, w Ciechocinku zwiedzili tężnie oraz udali się na 
spacer po mieście.  W Toruniu zwiedzili z przewodnikiem, 
Dom Legend Toruńskich, gdzie uczestniczyli w 
interaktywnym spektaklu o dziejach miasta, zobaczyli 
Krzywą Wieżę, Zamek Krzyżacki, Ratusz Staromiejski, 
Bramy Miasta, Kamienice mieszczańskie i patrycjuszowskie. 
Zobaczyli również   Żywe Muzeum Piernika, gdzie pod 
czujnym okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy 
Korzennej zrobili  swoje własne pierniki.  Odbyli  także  rejs 
statkiem po Wiśle, w trakcie którego podziwiali wspaniałą 
architekturę miasta.  Wieczorem odbyła się  kolacja a po 
niej tradycyjnie wspólne, integracyjne  spotkanie. W trakcie  
drogi powrotnej zatrzymali się również  w Częstochowie.   

 
 
 
85.51.Z  

 
 
 

0,00 zł 
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej  w okresie sprawozdawczym  
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą    tak         nie 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu PKD   Przedmiot  i opis działalności  

47.99.Z Fundacja prowadzi działalność gospodarczą od 2013r., z chwilą uzyskania wpisu do 
Rejestru Przedsiębiorców.   
W roku 2019, tak jak w  latach poprzednich  Fundacja prowadziła działalność 
gospodarczą, tj. pozostałą sprzedaż detaliczną, prowadzoną poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami,  w następującym zakresie:  

 sprzedaż  plastrów – taśm rehabilitacyjnych  (tejpy) 
 

Dochód z działalności gospodarczej  w całości  przechodzi na cele statutowe Fundacji.  
Natomiast  w przypadku straty przewiduje się jej pokrycie z zysków osiąganych  
w latach kolejnych.  
  

Xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundacja  Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3 
Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2019 

 

 16 

III. Przychody i koszty OPP w okresie sprawozdawczym   
1. Informacja  o przychodach organizacji  
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 

wyników/zysków i strat) 
6 667 804,70  zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  6 500 918,44 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  55 091,40 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej  1 596,00 zł 

d) Przychody finansowe  20 348,84 zł 

e) Pozostałe  przychody  89 850,02 zł 

2. Informacja  o źródłach przychodów organizacji   

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 523 326,41 zł 

2.2. Ze źródeł  publicznych ogółem: 5 832 820,41 zł 

 
W tym  

a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych  

61 860,10  zł 

b) Ze środków budżetu państwa  4 562 184,88 zł 

c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego  80 921,42 zł 

d) Ze środków państwowych funduszy celowych  1 127 854,01 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  146 326,33 zł 

 
W tym 

a) Ze składek członkowskich  0,00 zł 

b) Z darowizn od osób fizycznych  133 730,33 zł 

c) Z darowizn od osób prawnych  11 000,00 zł 

d) Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł  

e) Ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) Z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu 
składników majątkowych)   

0,00 zł 

 g) Z działalności gospodarczej 1 596,00 zł 

2.4. Z innych źródeł  (np.  nawiązki sądowe, odsetki bankowe, odszkodowanie z 
ubezpieczenia )   

165 331,55 zł 

3. Informacje o kosztach  poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym    

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzień roku sprawozdawczego  

1 531 221,57 zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym   

255 802,27  zł 

3.3. Działania, w ramach  których poniesiono koszty ze środki pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1.) oraz szacunkowe  
kwoty przeznaczone na te działania  

1 Wsparcie  dzieci oraz ich  rodzin  w ramach  pomocy społecznej, działania 
charytatywne  

147 653,80 zł  
 

2 Wsparcie działań na terenie  Irackiego Kurdystanu  (pomoc dzieciom i ich 
rodzinom) 

97 749,30 zł  

3 Działalność medyczna   3 960,00 zł  

4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację   6 439,17 zł  

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów  o podatku dochodowym  od osób fizycznych, wskazane 
przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 
poniosła najwyższe kwoty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie 
sprawozdawczym, wraz z kwotą  kosztów     

1 Wsparcie  dzieci oraz ich  rodzin  w ramach  pomocy społecznej   117 161,71 zł   

2 Wsparcie działań na terenie  Irackiego Kurdystanu  (pomoc dzieciom i ich 
rodzinom) 

97 749,30 
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie 
sprawozdawczym   

Koszty ogółem: W tym wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego  od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym  ogółem:  6 620 041,60 zł     255 802,27 zł 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności  
pożytku publicznego  

6 416 816,47 zł   255 802,27 zł  

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności  pożytku 
publicznego  

55 091,40 zł 0,00 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  1 909,72 zł   

d) Koszty finansowe  0,00 zł  

e) Koszty administracyjne  0,00 zł  

f) Pozostałe  koszty ogółem  146 224,01 zł  0,00 zł  

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej 
związanej z pozyskiwaniem 1%  podatku 
dochodowego od osób fizycznych   

 250,00 zł 0,00 zł   

5.  Wynik działalności  odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności 
gospodarczej  organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym   
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej    84 101,97  zł  

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego  0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej   - 313,72 zł  

W tym : wysokość środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego   0,00 zł  

x 
 

IV. Korzystanie z uprawnień  w okresie sprawozdawczym  
 

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień  
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji , w 
przypadku zwolnienia z podatku 
dochodowego odo osób prawnych – podać 
kwotę zwolnienia)  

   z podatku dochodowego od osób prawnych:  9074,99  zł   
   z podatku od nieruchomości  
   z podatku od czynności cywilno-prawnych:   
   z podatku od towaru i usług 
   z opłaty skarbowej 
   z opłat sądowych 
   z innych zwolnień 
Jakich:   - 
  nie korzystała:  -    

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

 tak  
 
 
 nie  
 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 

   własność 
   użytkowanie wieczyste  
   najem 
   użytkowanie  
   użyczenie  
   dzierżawa  
   nie korzystała   
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już 
zatrudnione w organizacji) 

  
95 osób    

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

81,87   etatów  

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

21  osób 

 

2. Członkowie 
2.1. Organizacja posiada członków  tak  

 nie  
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
sprawozdawczego 

0 osób fizycznych  

0  osób prawnych   

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz 
organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

 tak  
 nie  
 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

0 osób 

W 
tym 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

17 osób   

W 
tym 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 17 osób  
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

4 osoby  

W tym a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

4 osoby  

b) inne osoby 0 osób 

 
 
 
 
 
 
 



Fundacja  Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3 
Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2019 

 

 19 

xxxxxx 
 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w 
okresie sprawozdawczym 

4 560 862,03 zł  

W tym  a) Z tytułu umów o pracę  4 520 656,53 zł 

- wynagrodzenie zasadnicze  3 763 073,89 zł  

- nagrody  0,00 zł  

- premie  673 816,41 zł 

- inne świadczenie   83 766,23 zł  

b) Z tytułu umów cywilnoprawnych    40 205,50 zł  

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z 
prowadzoną działalnością pożytku publicznego 

 
4 560 862,03 zł 

W tym   a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22 013,00 zł 
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 538 849,03 zł  

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji 

- 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w 
ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. Podzielić przez liczbę członków zarządu. 

- 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

- 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

- 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 

3 276,48 zł  

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego)  miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

- 

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

- 

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

- 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa 
w pkt 8-10, wliczając   wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

18 609,85 zł   

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami  
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,  
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) 

- 
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach 
pieniężnych w okresie sprawozdawczym 
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  tak  

 nie 
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy  

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez 
organy administracji publicznej  w okresie sprawozdawczym 
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

 tak  

  nie 

1. 2.  Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

 
l.p. 

 
Nazwa zadania 

  
 Cel(e) zadania 

Nazwa organu 
udzielającego 

dotacji 

 
Kwota dotacji 

 
1 

 
Dofinansowanie transportu  
dzieci niepełnosprawnych 

Dofinansowanie  transport 
dzieci niepełnosprawnych do 

placówek, gdzie realizacją 
obowiązek szkolny 

 

 
Gmina Żywiec 

 
54 990,00 zł 

 
2 

 
Dofinansowanie transportu  
dzieci niepełnosprawnych 

Dofinansowanie  transport 
dzieci niepełnosprawnych do 

placówek, gdzie realizacją 
obowiązek szkolny 

 

 
Gmina Gilowice 

 
19 950,00 zł 

 
3 

 
„Festyn integracyjny z okazji 

Dnia Dziecka” 

Organizacja festynu dla dzieci 
w ramach działalności 

kulturalnej i sportowo – 
rekreacyjnej  na rzecz dzieci 

 

 
Gmina Żywiec 

 
2 700,00 zł  

 
 
 

4 

 
Dotacja oświatowa na 

realizację edukacji dzieci w 
Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnym dla Dzieci 

 
Organizacja edukacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej 
w Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnym dla Dzieci 
 

 
Starostwo 
Powiatowe  

w Żywcu 

 
 

4 525 624,60 zł  

5  
„Festyn integracyjny z okazji 

Dnia Dziecka” 

 
Organizacja festynu dla dzieci 

w ramach działalności 
kulturalnej i sportowo – 

rekreacyjnej  na rzecz dzieci 
 

 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  w 

Żywcu  

 
3 078,00 zł  

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 tak  
 nie 
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 
l.p. Nazwa zadania Cel(e) zadania nazwa organu 

udzielającego 
dotacji 

Kwota dotacji 

 
 
 
1 

 
 
 

Świadczenie  usług 
medycznych 

 
 
Świadczenie  usług medycznych w 
Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnym w ramach:  

 Poradni Rehabilitacyjnej dla 
Dzieci,  

 Ośrodka Rehabilitacyjnego dla 
dzieci,  

 Dział Fizjoterapii   
 

 
 

Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

 
 
1 121 052,64  zł   

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w 
okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro) 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 

� tak  
 nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację;   
 

l.p. Przedmiot zamówienia  Nazwa  organu  Kwota  

 
1 
 

 
Nie dotyczy  

  

X. Informacje uzupełniające 
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym 
lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
 

 
l.p. 

 
Nazwa  spółki 

 
Siedziba spółki 

 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 

% udziału w 
ogólnej liczbie 

głosów 

1 Nie dotyczy   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

 
1 
 

 
Nie dotyczy  
 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

l.p. Organ kontrolujący  Liczba 
kontroli  

1 Starostwo Powiatowe  w Żywcu  
Przedmiot kontroli: zgodność liczby  uczniów/wychowanków z informacją 
(sprawozdania) przesyłaną do Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz prawidłowości  
wykorzystania dotacji przyznanej na pokrycie  wydatków w roku 2018r.     
(protokół nr ZK.1711.1.3.2019) 
 

 
1 
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