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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   dla 
rodziców/ opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Xxxx 
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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 2020  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.  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.    

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 2020 obowiązek szkolny w Centrum realizowało  67 dzieci  niepełnosprawnych.  
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Natomiast 618 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 
opieką w ramach ustawy „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.   
 
           W styczniu i lutym 2020r. zostały zorganizowane wyjazdy do kina, do kręgielni, 
warsztaty  z leśnikiem,  spotkanie z lekarzem oraz Dzień Babci i Dziadka.  Dzieci wzięły 
udział w  konkursie plastycznym  „śladami Jana Pawła II”  oraz  wystąpiły w  Przeglądzie  
Widowisk Jasełkowych   Placówek  Opiekuńczo -Leczniczych oraz WTZ.     
 
     Od marca 2020, z uwagi na  panującą pandemię wirusa Sars Cov-2  działalność 
ośrodka była częściowo zawieszona  oraz ograniczana (zgodnie z obowiązującym  
prawem i decyzjami organów sanitarnych).  
Działalność stacjonarna prowadzona była w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z 
wytycznymi  sanitarnymi, wydawanymi przez służby sanitarne oraz Ministerstwo Edukacji 
i Ministerstwo Zdrowia.      
W okresie zawieszenia  lub  ograniczenia działalności prowadzona była terapia i edukacja 
zdalna dla podopiecznych.   

 
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.   
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, autyzmem, 
niedowidzeniem lub niedosłuchem.  
3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 0-7 roku życia). 
     

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; 
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 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.     
 
W ramach rehabilitacji  podopieczni Fundacji  korzystali również z innych form rehabilitacji, 
a szczególności z  takich jak:  
 Hydroterapia  
 Integracja sensoryczna  
 Hortiterapia (ogrodoterapia) 
 

2. Transport dzieci  niepełnosprawnych. 
 
         W ramach niniejszego działania w roku 2020 Fundacja zapewniła ponad 13 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.  
 

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 2020 osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie mogli  korzystać z poradnictwa prawnego (stacjonarnego oraz zdalnego). 
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 2020r. 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.      
 
Fundacja  dofinansowała również  dożywanie podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-
Edukacyjnego dla Dzieci oraz  zakupiła   paczki  świąteczno – mikołajkowe.    
Fundacja przekazała również w formie darowizny środki finansowe na Powiatowy Szpital 
w Żywcu, z przeznaczeniem na  zakup środków dezynfekcyjnych i środków  ochrony 
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indywidulanej  w  walce z wirusem COVID – 19.   
 

Ponadto Fundacja udzieliła wsparcia finansowego, w postaci darowizny Katolickiemu 
Ruchowi Dobroczynnemu BETEL, z siedzibą w Częstochowie,   na budowę   szpitala 
dla osób niepełnosprawnych na Madagaskarze.   
  

b) Wspieranie  misji w Afryce.  
            Krzysztof Błecha, członek Zarządu, kolejny już raz przekazał własne środki 
finansowe na wsparcie działań misyjnych realizowanych przez Siostrę misjonarkę Fabianę 
Leitgeber w Kamerunie. Tym razem były to środki finansowe na zakup leków  przeciw 
świerzbowi dla  chorujących dzieci. Środki zostały przekazane tak jak co roku na 
podstawie  umowy z Centrum Misyjnym Sióstr Pallotynek w  Warszawie.   
 

c) Wspieranie potrzebujących w Irackim Kurdystanie.    
 

Fundacja wraz z Fundacją Orla Straż w 2020r. realizowała projekty na rzecz dzieci /sierot 
jazydzkich w Irackim Kurdystanie: 

 Projekt  dotyczący budowy  centrum społecznego  dla mniejszości jazydzkiej.  
Projekt był   realizowany 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, z uwagi na pandemię  został przedłużony  do czerwca 
2021r. 

Oraz  

 Projekt  dotyczący  zakupu plandek  na pokrycia dachowe w obozie  uchodźców Sar 
Dashty, w którym zamieszkuje ponad  3 tyś. rodzin z dziećmi, które uciekły przed 
ISIS.  Projekt był realizowany 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. 
Termin  zakończenia projektu planowany jest na luty 2021r.  

 
5. Wolontariat.  

W roku 2020  działania fundacji wspierali jako  wolontariusze  4  członkowie  Zarządu 
Fundacji oraz 2 wolontariuszy  (świadczący  pomoc w  opiece nad niepełnosprawnymi 
dziećmi w czasie zajęć edukacyjnych i terapii).   
 

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 2500 osób   

Osoby prawne  2 
 

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

 
Organizacje  kościelne.    

Xxxx 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 131,60 zł  
 
 

 
 
 

Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne 
dla Dzieci, jako Niepubliczną Placówkę Oświatową.  
W Centrum organizowane są:   
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Działalność na rzecz  
osób 
niepełnosprawnych    

1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci 
głęboko upośledzonych umysłowo w wieku 3 – 24 lat.  

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). 

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.. 

 
Ponadto Fundacja zapewniła  dzieciom  dowóz do 
placówek  oświatowych, gdzie realizują obowiązek 
szkolny.  
 
W celu organizacji zdalnej  terapii i  nauki  dla 
niepełnosprawnych podopiecznych  Fundacja dokonała  
modernizacji i przebudowy sieci informatycznej  i WI-FI 
oraz systemu alarmowego. 

 

 

 

 

 

85.59.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 922,18 zł    

 
 
 
 
 
Działalność 
charytatywna   

W ramach tej formy działalności Fundacja organizowała: 

 dożywanie podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno  -  
Edukacyjnego dla Dzieci  

 organizacja paczek mikołajkowych  dla  
podopiecznych Fundacji  

 wsparła kilkadziesiąt  dzieci i rodzin – dzieci 
(podopieczni Fundacji)  korzystały  ze środków   
finansowych  zgromadzonych  indywidualnie z 
darowizn   i  1%.  Pomoc ta była udzielana w ramach  
pomocy społecznej,  na podstawie porozumień. 

 Zorganizowała   pomoc dla  dzieci  oraz ich  rodzin  -  
ofiar terrorystów islamskich  w Irackim Kurdystanie 
oraz przystąpiła  do projektu  dotyczącego budowy  
centrum społecznego  dla mniejszości jazydzkiej oraz  
zakupu plandek dachowych   w obozie  uchodźców 
Sar Dashty. 

 Fundacja przekazała również w formie darowizny 
środki finansowe na Powiatowy Szpital w Żywcu, z 
przeznaczeniem na  zakup środków dezynfekcyjnych i 
środków  ochrony indywidulanej  w  walce z wirusem 
COVID – 19.   
 
 

 
 
 
88.99.Z 

 
 
 
154 401,80 zł   

Xxxxx 
 

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

  nie 
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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 

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 2020  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 

III. Przychody i koszty OPP w okresie sprawozdawczym   
1. Informacja  o przychodach organizacji  
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 7 000 593,12  zł 
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wyników/zysków i strat) 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  6 957 566,58  zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  22 638,99  zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej  1 050,00  zł 

d) Przychody finansowe  9 190,14  zł 

e) Pozostałe  przychody  10 147,41  zł 

2. Informacja  o źródłach przychodów organizacji   

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 485 759,09 zł 

2.2. Ze źródeł  publicznych ogółem: 6 408 764,02  zł 

 
W tym  

a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych  

3 047,29  zł 

b) Ze środków budżetu państwa  4 742 170,96 zł 

c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego  126 276,22 zł 

d) Ze środków państwowych funduszy celowych  1 537 269,55 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  64 093,47 zł 

 
W tym 

a) Ze składek członkowskich  0,00 zł 

b) Z darowizn od osób fizycznych  51 543,47 zł 

c) Z darowizn od osób prawnych  11 500,00 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 0 50,00 zł 

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

41 976,54  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  

1 798 745,71 zł 

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

211 455,58  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  

108 069,92  zł  
 

2 Wsparcie działań na terenie Irackiego Kurdystanu (pomoc dzieciom i ich rodzinom) 31 043,02  zł  

3 Dożywianie dzieci    7 837,09  zł  

4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia   12 149,42 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   123 358,78  zł   

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

31 043,02 zł  

Xxxxx 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie 
sprawozdawczym   

Koszty ogółem: W tym wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego  od 
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osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym  ogółem:  6 447 720,30  zł     211 455,58 zł 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności  
pożytku publicznego  

6 375 851,01 zł   211 455,58 zł  

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności  pożytku 
publicznego  

22 638,99 zł 0,00 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  680,00 zł   

d) Koszty finansowe  0,00 zł  

e) Koszty administracyjne  0,00 zł  

f) Pozostałe  koszty ogółem  48 550,30  zł  0,00 zł  

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

 1 845,00 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   581 715,57  zł  

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego  0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej  370,00 zł  

W tym : wysokość środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego   370,00 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:  105 045,84  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   

 
 
 
Xxxxxx 

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 
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pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione 
w organizacji) 

100 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) 

80,53    etatów  

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

12  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) 

2 osób   

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

0 osób 

b) inne osoby 2 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxx 
 

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

4 504 179,75 zł  
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W tym  a) Z tytułu umów o pracę  4 486 627,75 zł 

- wynagrodzenie zasadnicze  3 264 085,80 zł  

- nagrody  0,00 zł  

- premie  538 390,66 zł 

- inne świadczenie   684 151,29  zł  

b) Z tytułu umów cywilnoprawnych    17 552,00 zł  

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

 
4 504 179,75 zł 

W tym   a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9 571,00 zł 
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 494 608,75 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) 

4 217,40  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 

18 567,50 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) 

- 
 
 

 
xxxxxx 

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

 
44 459,99 zł 

 
 
 

2 

 
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 

 
 

4 690 156,00  zł  

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

 tak  
 nie 
 
 
 
 
 

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 

 
 
1 526 938,83 zł   
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