
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2002 

 
I.  Dane organizacji 

 
Fundacja Pomocy Dzieciom 

Ul. Sempołowskiej 2 
34 – 300 Żywiec 

tel. 861-09-85,  
e-mail: fundacjapm@go2.pl 

 
data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 

Numer KRS:   0000100243 
Regon:    070909374   

 
Organy Fundacji: 

 
FUNDATOR – założyciel    -     Krzysztof Błecha 
 

Rada Nadzorcza: 
Lek.med. Krzysztof Błecha   –  Żywiec, ul. Jodłowa 111  

Ksiądz Grzegorz Sroka    –  Klasztor O.Franciszkanów, Rychwałd 77,     
Gilowice k. Żywca 

mgr Jan Siwiec     –  Przyborów   
płk. Henryk Cebrat    –  Świnna    

 
Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha    –  Żywiec,  ul. Jodłowa 111 
Zofia Bury      -  Żywiec,  os. Kabaty 45 

Dorota Więzik -    - Buczkowice,  
 

Rada Programowa:   -  - 
 

Statutowe cele fundacji  
- pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

- pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 

- świadczenie pomocy dzieciom chorym 
- wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji 

- prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

 
II. Swe cele Fundacja w roku 2002 realizowała   poprzez: 

 
1. 

- Prowadzenie poradnictwa prawno - socjalnego, specjalistycznego  oraz bezpośredniej pomocy w  
załatwianiu spraw w urzędach osobom niepełnosprawnym; 

 
a)            Fundacja przeprowadziła spotkania informacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów z zakresu przysługujących im praw i przywilejów oraz form pomocy osobom niepełnosprawnym 
i możliwości skorzystania z nich. 

Spotkania odbyły się w miejscowościach: Milówka, Radziechowy, Jeleśnia, Gilowice, Rajcza, Zawoja. Cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z uwagi na fakt wprowadzenia 

szerokich zmian w ustawodawstwie. 
Wykłady obejmowały podstawowe informacje o prawach i przywilejach przysługujących osobom 

niepełnosprawnym i ich opiekunom. Po wykładach odbywały się indywidualne konsultacje dla uczestników 
spotkania  – udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, dotyczące ich prywatnych, 

indywidualnych problemów.  
W celu dotarcia do jak najszerszej grupy osób niepełnosprawnych Fundacja wydała poradnik „Jakie 

mam prawa”, który był i jest nadal udostępniany osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Poradnik ten 
został także rozesłany do zainteresowanych osób, placówek i instytucji zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi oraz do lekarzy pierwszego kontaktu niemal z całej Polski. Publikacja ta została także 

zamieszczona na stronie internetowej Fundacji co pozwala na jej bieżącą aktualizację.  
W ramach poradnictwa fundacja prowadziła również indywidualne porady prawne, które można 

było uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze Fundacji. O tym fakcie informowaliśmy społeczeństwo za 
pośrednictwem plakatów i ogłoszeń zawartych w prasie lokalnej.  
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b)            Pomoc przez pracowników oraz wolontariuszy Fundacji w załatwianiu formalności w 
urzędach i placówkach publicznych.  

Jedną z form takiej pomocy było to, iż każdemu zgłaszającemu się uczestnikowi turnusu rehabilitacyjnego 
przekazywano wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON oraz pomagano w ich wypełnianiu, dołączaniu 

do nich potrzebnej dokumentacji a następnie wnioski te były za nich składane w PCPR w Żywcu. Przez cały 
czas organizowania turnusu Fundacja była w stałym kontakcie z jego uczestnikami oraz PCPR i pośredniczyła 

w załatwianiu wszelkich innych potrzebnych formalności. 
Cały czas udzielane były porady telefonicznie i osobiście. W niektórych przypadkach wydano opinię 

prawne na piśmie lub wystąpiono z interwencją do właściwych organów w imieniu osób zwracających się z 
prośbą. I tak np. Fundacja interweniowała u Wójta Gminy Łękawica w sprawie dofinansowania przejazdów 

niepełnosprawnego dziecka do Szkoły dla Dzieci z Niedosłuchem w Krakowie -  sprawa załatwiona została 
pozytywnie.  

W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz 
prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych na prośbę matki niepełnosprawnej 

gimnazjalistki Fundacja wystąpiła w jej imieniu o opinię do Śląskiego Kuratorium Oświaty. Obecnie 
dziewczynka uczęszcza do LO specjalnego w Bielsku Białej. 

Fundacja pomagała także w załatwieniu indywidualnych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Pomoc ta 

polegała przede wszystkim na znalezieniu odpowiedniego ośrodka, wypełnianiu stosownych dokumentów.  
Ponadto fundacja pomagała także pisać odwołania od decyzji Komisji ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności, a także innych pism i odwołań urzędowych. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Spotkania informacyjno -  szkoleniowe dla  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z zakresu 

przysługujących  im praw i przywilejów w gminach: Jeleśnia, Radziechowy, Rajcza, Milówka  i 
Gilowice  

 
c) Oprócz szkoleń prawnych Fundacja przeprowadziła również szkolenia z zakresu pielęgnacji i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w domu.  
 

 
- Prowadzenie punktów   konsultacyjno – terapeutycznych    w  Żywcu i Soli-Kiczorze. 

Punkt konsultacyjno - terapeutyczny w Żywcu -  w punkcie tym osoby niepełnosprawne oraz 
rodzice dzieci specjalnej troski mogli zasięgnąć bezpłatnych konsultacji lekarskich, rehabilitacyjnych i  

logopedycznych. Do punktu trafiały osoby, do których dotarły informacje o jego działalności oraz osoby , które 
zostały objęte tą formą opieki na podstawie złożonej wcześniej ankiety.  

Punkt konsultacyjny w Soli Kiczorze – w punkcie objęto bezpłatną  opieką dzieci, których rodzice 
zgłosili się z taką potrzebą lub też trafiły tam na podstawie ankiety. Specjalistyczna rehabilitacja ruchowa, 

logopedyczna oraz psychologiczna  prowadzona była po wcześniejszych konsultacjach lekarskich.  Dodatkowo 
prowadzone były konsultacje  prawne.  

Na zajęcia prowadzone w punkcie Fundacja zapewniła systematyczny dowóz i odwóz  dzieci  z okolicznych wiosek 
tj. Rycerki, Lalik, Ujsół, Zwardonia itp.  

Funkcjonowanie fundacyjnych punktów konsultacyjno – rehabilitacyjnych w Żywcu i Soli 
Kiczorze pozwoliło objąć opieką wiele dzieci niepełnosprawnych. Prowadząc w/w punkty oraz stawiając na 

systematyczność i jakość świadczonych usług, możemy stwierdzić  i pochwalić się jednocześnie, że dzieci objęte 



opieką medyczną i rehabilitacyjną osiągnęły znaczne postępy w swoim rozwoju, a prowadzone zbiegi 

niejednokrotnie zahamowały postępowanie choroby. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Przewozy do placówek zajmujących się edukacja, rehabilitacja i pomocą osobom niepełnosprawnym. 

Fundacja  oferowała  osobom niepełnosprawnym  dowóz i odwóz na zajęcia prowadzone w Punkcie 
konsultacyjnym w Soli Kiczorze. Po zgłoszeniu takiej potrzeby zapewniano także dowóz i odwóz na szkolenia 

prowadzone przez Fundację.  Jednocześnie fundacja cały czas informowała, iż istnieje możliwość  bezpłatnego 
skorzystania z fundacyjnego transportu w celu zapewnienia dojazdu osobie niepełnosprawnej do lekarza, instytucji 

zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, ośrodków rehabilitacyjnych lub turnus rehabilitacyjny.  W 
wyniku tej akcji zapewniono dowóz 100 osobom. 

 
 

- Zorganizowanie turnusu  rehabilitacyjnego w miejscowości nadmorskiej dla  77  dzieci i osób 

niepełnosprawnych łącznie z opiekunami   z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego.  
Turnus rehabilitacyjny odbył się w  OWR „AGAWA”  w Mrzeżynie , w  dniach 23.06. – 06.07. 2002 

roku.  

W ramach tego programu 37 osób niepełnosprawnych i 40 osób dodatkowych , w tym 5 wolontariuszy 
wyjechało na turnus rehabilitacyjny.  Z grupą wysłaliśmy 5 wolontariuszy, którzy odpowiedzialni byli za 

prawidłowy przebieg turnusu – organizację przejazdów, zapewnienie kontaktów z kierownictwem ośrodka oraz 
czuwaniem nad prawidłowością prowadzonych zabiegów lekarskich i rehabilitacyjnych i właściwie wypełnienie 

indywidualnych informacji o przebiegu turnusu potrzebnych do rozliczenia w PCPR.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Powyższe działania realizowane były w ramach programów - „Pomoc osobom niepełnosprawnym z terenów 
wiejskich i górzystych”  -  finansowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  w ramach 

programu Access Micro   oraz   „Wyrównywanie szans rodzin osób niepełnosprawnych” program realizowany ze 
środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 
Projekty  zakładały  pomoc osobom niepełnosprawnym,  ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych  w 

odległych wioskach, w terenie górzystym, oddalonym od środków komunikacji   publicznej, mieszkających w odległości 
ponad 20 km od centrum powiatu i głównych instytucji i placówek  pomocowych. 

Ich  celem było  m.in.: 

 wspieranie i inicjowanie  zwiększenia udziału i zaangażowania osób niepełnosprawnych, narażonych ma 
marginalizację oraz zwiększenie im dostępu do rehabilitacji, edukacji i życia społecznego. 

 zwiększenie świadomości osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  o przysługujących im prawach, 
przywilejach oraz formach pomocy. 

 inspirowanie  do działania i życia społecznego bezrobotnych poprzez wolontarystyczną pracę na rzecz 
niepełnosprawnych oraz podnoszenie ich kwalifikacji. 

 wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego naszej organizacji. 

 umożliwienie  zaprezentowania doświadczeń  i działalności Fundacji  podobnym organizacjom w UE.  
 

 Z  dotacji z Unii Europejskiej Fundacja zakupiła samochód marki Ford Transit do przewozu osób 
niepełnosprawnych.  Dzięki  temu mogliśmy zapewnić osobom niepełnosprawnym dowóz i odwóz na:  zajęcia prowadzone 

w punktach konsultacyjnych,  badania  i konsultacje lekarskie, turnus rehabilitacyjny, zajęcia integracyjne i do placówek 
oświatowych. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Jednym z  założeń projektów  było również  inspirowanie do działań i życia społecznego bezrobotnych poprzez 
wolontarystyczną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie ich kwalifikacji.  Fundacja w celu pozyskania 
w/w osób do współpracy przeprowadziła szeroką akcję, w której wyniku zgłosiło się 49 osób, z czego 20-stu było 

bezrobotnych. 
Dla wolontariuszy zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu. Każdy z uczestników 

szkolenia otrzymał bezpłatnie konspekt szkoleniowy, a po   zakończeniu zaświadczenie o ukończeniu.  
Po zrealizowaniu programu w odniesieniu do wolontariuszy można stwierdzić, że: 

- nabyli oni nowe i podnieśli już posiadane kwalifikacje ( szkolenia), 

- pożytecznie spędzili czas w oczekiwaniu na propozycję pracy i otrzymali stosowne rekomendacje , 
- nawiązali nowe znajomości oraz niektórzy z nich znaleźli pracę (3 wolontariuszy w trakcie trwania projektu 

znalazło zatrudnienie w samej Fundacji, 2 wolontariuszom pomogliśmy znaleźć zatrudnienie w innych placówkach i 
ośrodkach, a 2 znalazło prace samodzielnie).  

 W trakcie realizacji  projektów  Fundacja współpracowała  z Urzędami Gmin, które zgodziły się bezpłatnie użyczać 
pomieszczenia w celu przeprowadzenia spotkań szkoleniowych z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.  Dzięki 

dobrej współpracy z Wójtem Gminy Rajcza, Zarząd tejże gminy wyraził zgodę na utworzenie i działalność punktu 
Konsultacyjno – Rehabilitacyjnego w Soli Kiczorze. 

 Przez cały czas trwania programu stale konsultowaliśmy się z PCPR-em  w zakresie dofinansowania turnusów 
rehabilitacyjnych, procedur orzekania o niepełnosprawności i możliwościach pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 Fundacja pozostawała także w stałym kontakcie z ośrodkami pomocy społecznej – kontakt dotyczył przede 
wszystkim wzajemnych konsultacji w zakresie pomocy świadczonej ze strony ośrodków pomocy społecznej, często 

interweniowaliśmy na prośbę zainteresowanych pomocą z opieki społecznej, którym to osobom pomocy nie udzielono z 
różnych względów. 

 Fundacja współpracowała z takimi organizacjami i placówkami jak: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy 
„PROMYK” w Milówce, Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski PER CORDA w Łodygowicach, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Gilowicach. 
 Urząd Miejski w Żywcu natomiast nieodpłatnie użyczał Fundacji lokal dla celów działalności świetlicy i punktu 

terapeutyczno – konsultacyjnego. 
 



 

Realizacja tych  programów  uświadomiła mam wielkość potrzeb i małe możliwości pomocy, 
dlatego też Fundacja podjęła działania mające na celu utworzenie nowoczesnego Centrum Edukacyjno – 

Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Żywcu, po to by objąć opieką jak największą ilość dzieci. 
W tym celu Fundacja przejęła od Starostwa Powiatowego w Żywcu  w długoletnią dzierżawę kompleks 

budynków po byłej Straży Granicznej. W chwili obecne prowadzone są prace remontowe i adaptacyjne. 
Ponieważ jednak są to budynki zabytkowe nasze działania są spowalniane koniecznością uzyskiwania 

różnych opinii i uzgodnień, a przede wszystkim ograniczonymi możliwościami finansowymi. Liczymy jednak 
na to, iż w roku 2003 zostanie część prac zostanie wykonanych i będziemy mogli przyjąć pierwszych 

pacjentów. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. 

Organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  i ich zdrowych rówieśników.   
  

Zajęcia integracyjne odbywały się przez cały rok 2002,  organizowane były w świetlicach Fundacji, w szkole 
podstawowej i  przedszkolu integracyjnym w Żywcu. Uczestniczyły w nich dzieci z terenu całego powiatu żywieckiego. Byli 

to podopieczni naszych fundacyjnych punktów terapeutycznych w Soli Kiczorze i Żywcu oraz świetlicy środowiskowej 
„Ziarenko” w Pietrzykowicach, dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Łodygowicach, przedszkola integracyjnego  w Żywcu, 

Przedszkola nr1 i 9 w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Żywcu, Szkoły Podstawowej w Soli Kiczorze, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.   

 Wspólne zajęcia pozwoliły   zdrowym dzieciom  inaczej spojrzeć na dzieci chore i potrzebujące pomocy.  Dzięki 
temu   zmniejszyła się  bariera jaka dzieli zdrowe dzieci  i dzieci  niepełnosprawne.  W trakcie  zajęć  dzieci zdrowe są   

dumne, że mogą komuś pomóc i że są  komuś potrzebne. Natomiast dzieci niepełnosprawne, widząc  ogromne  
zainteresowanie nimi ze strony zdrowych rówieśników  przełamują swoją  niepewność (zwłaszcza dzieci autystyczne)  i 

nawiązują  kontakt z otoczeniem. Zajęcia te  mają również  na celu  wyczulenie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich na problemy niepełnosprawnych, rodzin biednych, wielodzietnych oraz uaktywnianie ich do bezpośredniej pomocy  

w/w dzieciom.  
Jesteśmy dumni ze wspólnych osiągnięć wynikających z udziału grup w licznych konkursach. I tak: 

- otrzymaliśmy kilka dyplomów za udział w konkursach plastycznych  
- zespół muzyczno – wokalny w listopadzie 2002r. po raz pierwszy wziął udział w IX Festiwalu Piosenki 

Patriotycznej w Pewli zdobywając I miejsce, następnie z tym samym repertuarem awansował do diecezjalnych 
eliminacji II konkursu Pieśni Patriotycznej w Bielsku Białej i zdobył tam nagrodę specjalną.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Powyższe działania  prowadzone były w ramach programu  „Zajęcia integracyjne” finansowanego  przez Fundację 
im. Stefana Batorego z Warszawy. 

 

 
Celem projektu było: 

W stosunku do dzieci sprawnych: 
 Sprowokowanie (poprzez specjalne metody oddziaływania)  odruchu niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym, 

 Przyzwyczajenie dzieci sprawnych do bezpośredniego przebywania i wspólnych kontaktów rówieśniczych z dzieckiem 
wielorako niepełnosprawnym. 

 Zapoznanie z problemami, psychiką, postępowaniem i rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego. 

W odniesieniu do  dzieci niepełnosprawnych: 
 Możliwość wyjścia poza dom lub poza grupę w szkole życia lub ośrodku rehabilitacyjnym – kontakt ze sprawnymi 

rówieśnikami – rehabilitacja społeczna  
 Możliwość nabywania nowych możliwości poprzez obserwację zdrowych rówieśników i pomoc z ich strony. 

 Możliwość zeprezentowania swych umiejętności przed rówieśnikami oraz publicznością 
Celem   wspólnym  dla obu grup: 

 Nawiązanie wspólnych przyjaźni i stworzenie zespołów o wspólnych zainteresowaniach. 
 

Zajęcia były prowadzone przez trzech koordynatorów ze strony Fundacji,  a ponadto  czynny udział w organizacji 
zajęć wzięło  22 nauczycieli ( wychowawcy grup przedszkolnych  i klas, oligofrenopedagodzy, koordynatorzy) oraz  5 

rehabilitantów    i innych  wolontariuszy (lekarz, prawnik, psycholog, rodzice dzieci). 
 

Koordynatorzy układając plan zajęć starali się jak najbardziej urozmaicić go poprzez zastosowanie różnych form i metod 
oddziaływania. Dzięki środkom otrzymanym z dotacji, przeznaczonym na zakup paliwa Fundacja zapewniła 

niepełnosprawnym uczestnikom programu dowóz i odwóz na  wszelakie zajęcia. 
 

3. 
Ponadto  Fundacja   realizowała  swe cele poprzez: 

-  Prowadzenie  świetlic środowiskowych  
Świetlica „Ziarenko”  w Pietrzykowicach – prowadzona  przez  wolontariuszy Akcji Katolickiej przy parafii w 

Pietrzykowicach (nauczyciele, osoby czynne zawodowo – urzędnicy, emeryci, ksiądz).  Pomieszczenia oraz  zaplecze 
kuchenne nieodpłatne  udostępnia miejscowa parafia.  

Do świetlicy uczęszcza 17  dzieci  zapisanych na stałe, w tym jedno dzieci z zespołem Downa  i 10 dzieci uczęszcza  
nieregularnie.  Zajęcia w świetlicy odbywają się  w  soboty w godzinach od 8.00 do 12.30.  w czasie zajęć  odbywają się stałe  

punkty, tj. oglądanie programu „Ziarno”, dyskusja po programie, II śniadanie (kanapka + owoc) przygotowane przez dzieci, 
zajęcia plastyczne i gry dydaktyczne. Ponadto prowadzone były zajęcia komputerowe, próby  zespołu kolędniczego     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



-  Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych  i ubogich oraz dzieciom niepełnosprawnym. 

Zakupiliśmy  art. szkolne   ( zeszyty, długopisy,  bloki, farby itp.)  dla dzieci.  
 

- Pomoc sierotom z Państwowego i Rodzinnych domów dziecka. 
Przekazaliśmy  art.  szkolne  dla dzieci z w/w placówek.  

 
 

-  dofinansowanie  kosztów  zagranicznej  operacji  i  leczenia  niedowidzącego  dziecka 
Fundacja prowadziła  akcję  mającą na celu zebranie środków finansowych   na pokrycie kosztów  operacji  i  leczenia  

dziecka.  Zebrane darowizny pozwoliły na przeprowadzenie operacji i konsultacji  w Niemczech.     
 

-  dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla niesłyszącego dziecka. 
Fundacja prowadziła  akcję  mającą na celu zebranie środków finansowych   na pokrycie kosztów  zakupu   aparatów 

słuchowych.       
 

- zakup i  nieodpłatne  przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego (wózków inwalidzkich)  osobie 
niepełnosprawnej oraz  dofinansowanie kosztów  zagranicznej operacji osobie niepełnosprawnej  
Fundacja prowadziła  akcję  mającą na celu zebranie środków finansowych   na pokrycie kosztów  operacji i   rehabilitacji.  

Zebrane środki pozwoliły na pokrycie kosztów  zabiegów rehabilitacyjnych,  operację  specjalistyczną  w Kijowie  oraz na 
zakup  wózków rehabilitacyjnych.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

III.  

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej w g wpisu do KRS: 

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

 
IV.  

Odpisy uchwał  zarządu Fundacji. 
- zał nr. 1 do sprawozdania – kopia uchwały w sprawie powołania Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego. 

 
V.  

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 

odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł,  
Przychody ogółem:      218 738,07  zł    w tym: 

Darowizny pieniężne:           54 956,40 zł 
Darowizny rzeczowe:                       420,00  zł 

Dotacja w ramach programu ACCESS Micro UE:       113 301,53 zł 
Dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego:      8 000,00 zł 

Dofinansowanie  z Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie (  turnus rehabilitacyjny) –    22 350,20 zł 

Inne:          19 709,94 zł     
  

 
  6)  informację o poniesionych kosztach na: 

koszty ogółem:     222 800,02 zł w tym koszty poniesione na:  
a) realizację celów statutowych 

202 126,42 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),  

20 673,60 zł 
c)    działalność gospodarczą,  

 0,00 zł 
d)    pozostałe koszty,  

    0,00 zł 
 

 
 

  7)  dane o:  
a)    liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
Fundacja  w roku 2002 zatrudniała na umowę o pracę 2 osoby, tj. 

- Dyrektor Biura Fundacji – umowa  na czas nieokreślony, 
- Kierowca – umowa od  1 maja do   20  sierpnia.    

Fundacja w roku 2002 nie zatrudniała  nikogo do prowadzenia działalności gospodarczej.  
 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej,  
Łączna kwota  wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w Fundacji: 18 400,16 zł.   

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,  

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji wykonują swe funkcje społecznie i nie pobierają  z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,  

31 287,00 zł 
 

 



 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek,  
Fundacja w roku 2002 nie udzieliła żadnych pożyczek  

 
 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2002r.  

1. Bank  Przemysłowo Handlowy:  
Konto złotówkowe :  6,97 zł  

Konto walutowe w EURO:  12 244,51 Euro 
2. Bank Spółdzielczy: 

Konto/ 0:  11 930,70 zł 
Konto/1:  0,01 zł 

Konto/2:  4 545,27 zł 
Konto/3: 2,97 zł 

Lokata krótkoterminowa: 5 000,00 zł  

 Kasa: 502,52 zł 
 

 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek,  
Fundacja  w roku 2002 nie nabyła  obligacji  i nie objęła udziałów i akcji  w spółkach prawa handlowego. 

 
 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,  
Fundacja w roku 2002 nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  
samochód – Ford transit  56 631,09 zł (Netto) – poz. ks.: Zakup/04/17  i Zakup/05/5 

2 wózki inwalidzkie –  8 050,00 zł   - poz.ks.: Zakup/06/26   
 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych,  

nie dotyczy 
 

 
  8)  dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,  
Fundacja w roku 2002 nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 
  9)  informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
 W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest  na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 

 Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 
 CIT –8,   Pit –4, Vat –7. 

 
10) informacja o przeprowadzonych kontrolach: 

 W roku 2002 nie została przeprowadzona żadna kontrola, za wyjątkiem  merytorycznego monitoringu 
przeprowadzonego przez Audytora Komisji Europejskiej w Polsce, dotyczącego przebiegu  realizacji  programu 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej Access Micro.    
 
 


