
Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom 
 za rok 2003 

 
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 -    - Łodygowice,  
 
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. 

 
 
W roku   2003  Fundacja   realizowała   swoje   cele   poprzez: 
 

I. Prowadzenie poradnictwa prawnego  dla osób niepełnosprawnych :  
 

1. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogli zasięgać  porad  
prawnych   i informacji  osobiście w biurze Fundacji  lub telefonicznie.  

 
2. Pomoc i interwencje w załatwieniu spraw w  urzędach.  

 

mailto:fundacjapm@go2.pl


Udzielono pomocy w załatwieniu spraw urzędowych   dla  niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
m.in.: 
  
- Pomoc matce  w napisaniu odwołania od  decyzji  odmawiającej uznania jest dziecka 

(obustronnie głuchego)  za niepełnosprawne.  Efekt -  uznanie  odwołania przez Wojewódzki 
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i  uznanie dziecka za niepełnosprawne do 16 roku 
życia. 

- Pomoc w  wyjeździe 6 niepełnosprawnym   dzieciom   na  kolonię  nad morze do Pucka, 
organizowaną przez  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice,  
współfinansowaną przez PFRON. 

- pomoc w wyjeździe niepełnosprawnemu mężczyźnie  na turnus rehabilitacyjny (pomoc w 
wypełnieniu   wniosku  o dofinansowanie   i  znalezienie  odpowiedniego ośrodka wczasowo – 
rehabilitacyjnego) 

- pomoc  osobie chorej   w uzyskaniu  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności -  wypełnienie i 
skompletowanie  wymaganej  dokumentacji, złożenie dokumentacji  do Zespołu ds. orzekania o 
niepełnosprawności,   przywiezienie i odwiezienie chorej  na komisję lekarską, pomoc w 
uzyskaniu zasiłku pielęgnacyjnego,  pomoc w wypełnieniu wniosków   i  odebranie  
legitymacji  osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej,  zorganizowanie pomocy   dotyczącej  
spraw codziennych – zakupy, pielęgnacja, itp. 

- pomoc osobie chorej   w uzyskaniu   orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności  wypełnienie i 
skompletowanie wymaganej dokumentacji, złożenie  dokumentów  w  Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, przywiezienie i odwiezienie na   Komisję, pomoc w uzyskaniu dodatku 
pielęgnacyjnego do emerytury, pomoc w wypełnieniu wniosków   i  odebranie  legitymacji  
osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, pomoc w złożeniu wniosków o  zwolnienie z  
płacenia abonamentu RTV,    

- wyszukanie  informacji  osobie   chorej   o domach  pomocy społecznej dla przewlekle  chorych  
i innych ośrodkach    działających na rzecz osób samotnych i chorych.   

- pomoc  rodzicom w  skompletowaniu  wymaganej dokumentacji  i   wypełnieniu wniosku o 
dofinansowanie  ze środków PCPR  zakupu rowerka  rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego 
dziecka.  
Interwencja w sprawie  zasiłku stałego w  gminnym ośrodku pomocy społecznej.  

- pomoc rodzicom dwójki niepełnosprawnych  dzieci  w napisaniu odwołania  od negatywnej 
decyzji  dot. dofinansowania zakupu komputera ze środków PFRON.   
Efekt -   decyzja wydana po wniesieniu odwołania jest pozytywna. 

- pomoc matce niepełnosprawnej dziewczynki  w zakupie  wózka  inwalidzkiego i uzyskaniu 
dofinansowania na jego zakup. 

 
  
 

3. Uczestniczenie w opracowaniu  Powiatowego Programu  Na  Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  na lata 2004 – 2008.  

Prezes Fundacji pełni funkcję  Przewodniczącej   Społecznej Powiatowej Rady  ds. Osób 
Niepełnosprawnych.  W związku z tym Fundacja  podjęła się opracowania  Powiatowego Programu  
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.  Opracowany  przez  Fundację  projekt  Programu  został bez 
uwag przyjęty przez Radę Społeczną, przez Zarząd Powiatu, Komisję Zdrowia, a następnie  przez  
Radę Powiatu.  

 
 

4. Organizacja spotkania  informacyjno – szkoleniowego dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów z zakresu przysługujących im praw i 
przywilejów. 



Spotkanie  zostało zorganizowane  przez współpracy z Ośrodkiem PER CORDA z Łodygowic.  
W spotkaniu wzięło udział 30 osób – rodzice, opiekunowie  i  osoby zajmujące się  niepełnosprawnymi.  
Na spotkaniu zostały przekazane  informacje  dot.  aktualnych przepisów  regulujących sytuację osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych  wprowadzonych zmian w 
uregulowaniach  – dotyczących  m.in.  renty socjalnej i zasiłku stałego.     

 Na spotkaniu  przekazano również informacje otrzymane  od Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żywcu  dotyczące możliwości ubiegania się  o dofinansowanie m.in.    do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, ze środków  niewykorzystanych jeszcze w roku 2003r.  Po spotkaniu uczestnicy 
indywidualnie konsultowali się i zwracali się z problemami   dotyczącymi ich osobistej sytuacji  i  
możliwości ich rozwiązania w  oparciu o  istniejące regulacje prawne.  

 
5. Wydanie  ulotek prawnych. 

Wydano  4 ulotki tematyczne, zawierające najnowsze  uregulowania prawne dot. sytuacji osób 
niepełnosprawnych  oraz aktualne  informacje  dot. realizowanych programów na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  

1. Tryb orzekania o niepełnosprawności  i Programy realizowane na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2. Pomoc społeczna,  zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna oraz inne ulgi i uprawnienia 
3. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
4. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Ulotki te zostały  bezpłatnie  rozdane wszystkim zainteresowanym oraz rozesłane do placówek  
zajmujących się  niepełnosprawnymi w powiecie żywieckim.  

 
 
II. Prowadzenie punktów   konsultacyjno – terapeutycznych    w Soli – Kiczorze  i  

w  Żywcu i   dla dzieci niepełnosprawnych . 
 

1. Organizacja rehabilitacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Punkcie 
Konsultacyjno – Terapeutycznym w Soli – Kiczorze oraz w domu niektórych 
pacjentów. 

Rehabilitacja  w punkcie  prowadzona była w miesiącach  lipiec – listopad 2003r.   
Do prowadzenia    rehabilitacji  Fundacja zatrudniła w ramach prac interwencyjnych rehabilitantkę.  
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna  dla małych pacjentów  świadczona była przez wolontariuszy  
działających na co dzień   w tamtejszym punkcie.   

W  punkcie  w Soli – Kiczorze rehabilitowane było  pięć dzieci, które mieszkały  niedaleko i które 
rodzice mogli sami dowieźć. Natomiast do  miejsca zamieszkania  pozostałej piątki dzieci  
rehabilitantka  wraz z podręcznym sprzętem  rehabilitacyjnym  była dowożona. Takie rozwiązanie 
przyjęto ze względów ekonomicznych.   

 
2. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i pomocy psychologicznej 

ich rodzinom. 
Od  sierpnia  do  listopada   prowadzono terapię  w punkcie w Żywcu. Odbywała się ona   2 x w 

tygodniu  lub częściej, w zależności  od indywidualnych potrzeb dzieci.  Terapię w niniejszym punkcie 
prowadziły: rehabilitantka  oraz  oligofrenopedagodzy – z dodatkowym wykształceniem 
logopedycznym i psychologicznym.   
Zajęcia odbywały się w dwóch salach  powstającego Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego.     
          
 
III. Organizację dowozu na rehabilitację, edukację w celu załatwienia istotnych spraw w 
urzędach, ośrodkach pomocowych. 

 



1. W miesiącach  lipcu i sierpniu Fundacja  organizowała  dowóz  dzieci na rehabilitację do 
Punktu terapeutyczno – rehabilitacyjnego w Soli – Kiczorze. W kolejnych miesiącach  
programu rehabilitankę dowożono do  pacjentów.  

2. W sierpniu   zorganizowano  wyjazd  dla  członków Polskiego  Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego w Żywcu  do Zakopanego, celem zapoznania  się przez  nich z placówkami  
działającymi  w  tym mieście na  rzecz osób z SM.       

3. Zorganizowano przewóz  niepełnosprawnego mężczyzny   – na imprezę  rekreacyjną, mającą 
na celu zebranie środków finansowych na jego rehabilitację. 

4. W miesiącach  wrzesień – listopad  1-2  x w tygodniu  organizowano dowóz dzieci 
niepełnosprawnych  na zajęcia integracyjne oraz   dowóz integracyjnego zespołu muzycznego 
na konkursy piosenek organizowanych w powiecie żywieckim.  

5. W  październiku   zorganizowano wyjazd  do  sklepów  ze sprzętem rehabilitacyjnym (Bielsko 
– Biała, Żywiec)  celem zebrania ofert dla niepełnosprawnych, występujących z  wnioskami o 
dofinansowanie zakupu ze środków PCPR i PFRON.  

6. Od września  prowadzono  dowóz dzieci niepełnosprawnych do  ośrodka  rehabilitacyjnego.  
 

 
IV.  Organizowanie imprez integracyjnych   dla dzieci niepełnosprawnych  i ich zdrowych 
rówieśników.   
 
1. Integracyjne warsztaty artystyczne.  

 
W miesiącach wrześniu, październiku  i listopadzie 2003 roku  Fundacja Pomocy Dzieciom 

organizowała  integracyjne zajęcia. Zajęcia odbywały się  na terenie powiatu   żywieckiego 1 -  2 x w 
tygodniu.  
Zajęcia koordynowali,   przygotowywali  i  prowadzili    wolontariusze  Fundacji. 

Poprzez uczestnictwo w   tych warsztatach  dzieci niepełnosprawne  miały możliwość  
nawiązania kontaktów ze zdrowymi dziećmi,  wykonywania prac plastycznych różnymi technikami 
przy użyciu  różnego rodzaju materiałów plastycznych.  Prace te wykonywały  samodzielnie bądź przy 
pomocy  zdrowych rówieśników.  Zajęcia te były doskonałą formą terapii,  urozmaiceniem w ich 
codziennej rehabilitacji. Z kolei  kontakt   ze zdrowymi rówieśnikami  był dla dzieci 
niepełnosprawnych  ogromną  radością, a możliwość  wspólnej zabawy poprzez  malowanie, 
wyklejanie, tworzenie prac  sprawiały, że dzieci niepełnosprawne z niecierpliwością  czekały na kolejne 
zajęcia.  
Grupowe zajęcia integracyjne otwarły przed nimi  możliwość wyrażania  swych uczuć i potrzeb,  
odkrycia i wydobycia  swego talentu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia  integracyjne w przedszkolu  w Żywcu 
 
 
Uwieńczeniem  zajęć był  udział w ogłoszonym przez  Fundację  konkursu plastycznych pt. 
„Integracja osób  niepełnosprawnych  w lokalnym środowisku”, który   ogłoszono  w 
związku z trwającym „Europejskim  Rokiem Niepełnosprawnych”.   
 
 Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: 

- w I kategorii dzieci miały wykonać pracę związaną z  tematem niepełnosprawności. 
- w II kategorii osoby niepełnosprawne miały wykonywać prace o dowolnej tematyce 
- w III kategorii oceniane  były prace wykonane przez grupy złożone sz dzieci sprawnych i 

niepełnosprawnych. 
 

Na konkurs spłynęło   ok. 350 prac, które wykonało ponad 500 dzieci. 
Oprócz prac dostarczonych od indywidualnych małych artystów otrzymaliśmy prace wykonane w 

ramach zajęć prowadzonych w przedszkolach, szkołach i placówkach  zajmujących się 
niepełnosprawnymi. Łącznie w konkursie wzięły udział 44 placówki.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Organizacja festynu integracyjnego. 
 W  festynie  integracyjnym, który odbył się   w dniu  6 września 2003 roku,  na terenie 
Starego Zamku oraz  parku w Żywcu  uczestniczyło wraz z opiekunami ponad 300 dzieci, z czego  ok.  
130  stanowiły  dzieci   i  młodzież   niepełnosprawna  (upośledzone  umysłowo i fizycznie). Były to  
m.in.  dzieci z:  

- Integracyjnego Przedszkola nr 1  w Żywcu 
- „Stowarzyszenia Dzieci Serc” z Radziechów  
- Punktu Konsultacyjno – terapeutycznego w Soli – Kiczorze  
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej z Żywca, 
- Stowarzyszenia Integracyjno – Edukacyjnego w Żywcu, 
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu - Sporyszu 
- Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu  
- Szkoły  Życia z Łodygowic 
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego PER CORDA z Łodygowic, 
- Żywieckich domów dziecka  
- Świetlicy  środowiskowej „Ziarenko” z Łodygowic 
- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo z Pewli Wielkiej,    
- Indywidualne osoby niepełnosprawne z całego powiatu żywieckiego. 

 
Wszystkie konkurencje  miały na celu nie tylko dobrą zabawę, ale były jednym z elementów  

rehabilitacji,  ćwiczeń ruchowych,  rozwijania zdolności myślenia,  umiejętności  manualnych, itd.,   
wykorzystywanych w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi dziećmi specjalnej troski. 

W konkursach, zawodach i zabawach  uczestniczyły wspólnie dzieci i osoby niepełnosprawne  
oraz  opiekunowie i  dzieci zdrowe – którzy   pomagali  swoim  chorym rówieśnikom i podopiecznym  
podczas wszystkich konkurencji.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powyższe  zadania Fundacja  realizowała w ramach następujących  programów:   
1. „Czy wiesz jakie masz prawa” – program poradnictwa prawnego finansowany przez  

Fundację  im. Stefana Batorego,  
2. „Kompleksowa pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom”  - program 

wsparcia na rzecz  osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej i 
wychowawczej w woj. śląskim  finansowany  ze środków  Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego  

3. „Impreza Integracyjna – festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu powiatu żywieckiego” oraz „Impreza  kulturalna – 
Wspieranie twórczości  artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 
powiatu żywieckiego”-  finansowane  przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Żywcu ze środków  PFRON.      

 
 

Ponadto  Fundacja   realizowała  swe cele poprzez prowadzenie  świetlicy  
środowiskowej.   
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 ok. 20  dzieci  zapisanych, w tym również dzieci niepełnosprawne. 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”,  II śniadanie przygotowane przez dzieci, zajęcia plastyczne i 
gry dydaktyczne, zajęcia  muzycznego  zespołu  integracyjnego.     
 
 
III.  
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej w g wpisu do KRS: 
Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
IV.  
Odpisy uchwał  zarządu Fundacji. 
W   załączeniu  przesyłamy kopie uchwał zarządu   Fundacji.  
 
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:                    63 875,57       w tym: 
Darowizny pieniężne:            30 931,18 zł 
Darowizny rzeczowe:                     8 446,08 zł 
Dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego:      9 000,00 zł 
Dotacja z Fundacji im. S. Batorego        5 000,00 zł   
Dotacja – PFRON/ Powiatowe  Centrum  
Pomocy Rodzinie          6 000,00 zł 
Dotacja  z Urzędu Miejskiego w Żywcu                    500,00 zł 
Refundacja  zatrudnienia z PUP       2 237,52zł 
Inne (odsetki  bankowe)        1 760,79 zł    

      
 



  6)  informację o poniesionych kosztach na: 
koszty ogółem:         142 465,76 zł  
w tym koszty poniesione na:  

a) realizację celów statutowych   122 175,19 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty  

telefoniczne, pocztowe itp.),     20 290,57 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 2003 zatrudniała na umowę o pracę 2 osoby, tj. 

- Dyrektor Biura Fundacji – umowa  na czas nieokreślony, 
- Rehabilitantka  – umowa o pracę  od  sierpnia  do listopada  (w ramach prac 

interwencyjnych)     
Fundacja w roku 2003 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:    20 436,48  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:          2 767,97 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 nie udziela pożyczek   
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2002r.  

1. Bank  BPH PBKA S.A.  w Żywcu:  
Konto złotówkowe :                    44,61 zł  
2. Bank Spółdzielczy: 
Konto/ 0:          3 106,25 zł  
Konto/1:                                      0,01 zł 
Konto/2:                                      6,52 zł 
Konto/3:                                     2,99 zł 

Lokata krótkoterminowa:                   5 104,51 zł  
 Kasa:                                475,53 zł 
 
 



g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  

Fundacja  w roku 2003 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 2003 nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  
Fundacja w roku 2003 nie  nabyła żadnych środków   trwałych.  
 
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,  
nie dotyczy 

 
  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 2003  nie została przeprowadzona żadna kontrola.     
 
 
 


