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Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2004 
 
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  
Dnia 29.11.2004r. Fundacja została zarejestrowana  jako organizacja  pożytku publicznego.  
 
Regon:    070909374   
 
Organy Fundacji: 
 
FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 
 
Rada Nadzorcza: 
Bogusław Syska Żywiec   
Franciszek Sroka  Rychwałd     
Henryk  Cebrat  Świna     
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej dokonana została w dniu  21.06.2004r. na podstawie uchwał Rady Nadzorczej 
Fundacji: 
Nr  1/2004  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
i 
Nr 2/2004 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej    
 
Zarząd Fundacji: 
Prezes   Renata Błecha  Żywiec    
Zofia Bury     Żywiec  
Krzysztof Błecha  Żywiec  
Seweryn Gawron  Żywiec  
Zmiana  w składzie Zarządu Fundacji  została  dokonana w dniu  21.06.2004r. na podstawie  uchwał: 
Nr 3/2004  w sprawie odwołania Członka Zarządu  Fundacji. 
i 
Nr 4/2004 w sprawie  powołania Członków Zarządu Fundacji.   
 
Rada Programowa:   -   
 
Statutowe cele fundacji  
Zgodnie z  & 9  statutu  Fundacji jej celami są: 

 
- Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
- Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
- Świadczenie pomocy dzieciom chorym 
- Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 
- Działalność charytatywna 
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 
- Działalność w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania 
- Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
- Podejmowanie działań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji 
- Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
- Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
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- Pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych 
- Podejmowanie działań w zakresie  współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z 

krajów Unii Europejskiej , prowadzącymi działalność zgodną z e statutem Fundacji 
- Promocja i organizacja wolontariatu 
- Wspieranie techniczne , szkoleniowe , informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych 

prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji 
 

Rozszerzenie celów Fundacji nastąpiło w dniu   21.06.2004r. na podstawie  uchwały rady Nadzorczej 
Fundacji nr 5/2004  w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Fundacji.  
  
II. Zasady, formy i zakres  działalności statutowej z podaniem  realizacji celów statutowych, a także 
opis głównych zdarzeń prawnych  w jej działalności o skutkach finansowych.  

 

Fundacja   w roku 2004 prowadziła  następującą  działalność  

1. Organizowanie  kompleksowej  rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych  z 
terenu powiatu żywieckiego.  

 Fundacja  prowadziła  terapię  dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego,  które nie 
są objęte opieką  żadnej placówki  w powiecie i czekają w kolejce na  miejsce w   ośrodku.  W ramach tej 
formy pomocy udzielane były bezpłatne konsultacje  lekarskie, rehabilitacyjne, logopedyczne, 
psychologiczne  i inne, zależne od potrzeb  małych pacjentów.  Dla potrzeb organizacji terapii Fundacja 
zatrudniała  w ramach umów o prace lub umów zleceń  rehabilitanta, logopedę, oligofrenopedagoga.  
Konsultacje lekarskie  prowadziła   lekarz rehabilitacji medycznej.     

Dzięki  prowadzeniu  przez naszą Fundację  systematycznej  i kompleksowej  terapii  nad tymi 
dziećmi  niepełnosprawnymi,   dzieci te nie muszą  już czekać na podjęcie  rehabilitacji,  nie są  skazane 
na  pogłębianie się  schorzenia i postęp choroby.   Zorganizowana przez  Fundację codzienna   terapia  w 
znaczący sposób zwiększa im dostęp  do fachowej  opieki zdrowotnej.  Dzieci  pozbawione dotąd  
systematycznej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej zamknięte były w domu i rehabilitowane przez 
niedoświadczonych rodziców, co oczywiście nie przynosiło żadnych wymiernych efektów, lub jeszcze 
gorzej,  nie były rehabilitowane w ogóle. Prowadząc fundacyjny punkt terapeutyczny  możemy 
stwierdzić,  że dzieci objęte opieką medyczną i rehabilitacyjną przez zespół specjalistów osiągnęły 
znaczne postępy w swoim rozwoju,  a prowadzone zabiegi zahamowały postępowanie choroby. 

W ramach prowadzonej terapii  rodzice  dzieci niepełnosprawnych byli  na bieżąco  instruowani 
jak postępować z dzieckiem, jakie ćwiczenia  należy z nim wykonywać w domu  aby wspomóc  jego 
rozwój.   W prowadzonej terapii wykorzystano specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny posiadany przez 
Fundację.   

W 2004r.  tą forma opieki  objęto łącznie   objęto   23  dzieci.  Były to dzieci niepełnosprawne  
ruchowo i umysłowo, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,  zespołem Downa  i innymi 
schorzeniami.  
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2. Organizowanie  szkoleń dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych           

    dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i specjalistów  pracujących  niepełnosprawnymi. 

W roku 2004 Fundacja zorganizowała  i  przeprowadziła trzy specjalistyczne szkolenia   związane z 
tematyką, która sprawia  najwięcej  trudności w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Uczestnicy  szkoleń rekrutowali się  spośród  wolontariuszy Fundacji, specjalistów pracujących z 
niepełnosprawni  oraz spośród osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach  

Szkolenia objęły następującą tematykę : 

 „Pierwsza pomoc przedmedyczna  w nagłych  przypadkach u osób  niepełnosprawnych”  

Szkolenie prowadził  ordynator oddziału dla przewlekle chorych szpitala  powiatowego w Żywcu.   

W szkoleniu  wzięło  udział  30 osób – byli to specjaliści    (rehabilitanci,  psychologowie,  logopedzi, 
pedagodzy specjalni, nauczyciele,  oligofrenopedagodzy)  oraz   kierowcy,  osoby pełniące  funkcje  
pomocy nauczycieli, wolontariusze i  opiekunowie  pracujący na co dzień z  niepełnosprawnymi.  Był to 
przede wszystkim personel  ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych  oraz instytucji  działających na 
rzecz niepełnosprawnych w powiecie żywieckim, a także studenci rehabilitacji.  

Szkolenie obejmowało 30 godz., a program szkolenia objął zagadnienia teoretyczne i 
ćwiczenia praktyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pielęgnacja i terapia dzieci niepełnosprawnych  ruchowo”. 
Szkolenie prowadziła specjalista  ds. rehabilitacji,  licencjonowana  terapeutka NDT z Olsztyna.  

W szkoleniu wzięło udział  28 osób.   Byli to rehabilitanci,  lekarze, fizjoterapeuci, nauczyciele  
pracujący na co dzień z  dzieckiem niepełnosprawnym w różnych placówkach w powiecie żywieckim 
oraz bielskim, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz  osoby studiujące rehabilitację.   
Szkolenie obejmowało  54 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych.  
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 „Wspomagające  i alternatywne metody porozumiewania  się (AAC)  dzieci 
niepełnosprawnych”.     

 W szkoleniu wzięło udział  32 osoby.    Byli to głównie  nauczyciele oraz fizjoterapeuci pracujący z 
dziećmi niepełnosprawnymi oraz studenci.    

Program szkolenia obejmował 30 godzin i poruszał  następującą tematykę:  
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Dzięki tym szkoleniom  osoby   i dzieci niepełnosprawne,   będą pozostawały pod opiekę  
wyszkolonego   personelu, będą miały świadczone  usługi na wyższym poziomie, bowiem personel ten: 

1. nabył nową  wiedzę,   której nie ma w programach  studiów, a      wykonując jednocześnie   
ćwiczenia   praktyczne   miał możliwość  wykorzystania  nabytej wiedzy  teoretycznej.                                                                                      

2. podniósł   swoje kwalifikacje zawodowe,   

3. będzie umiał postępować  w przypadku  zaistnienia sytuacji kryzysowej, np.  atak padaczki, 
wypadku,   

4. w prowadzonej terapii  będzie   wykorzystywał  nowe  elementy  i metody  terapeutyczno – 
rehabilitacyjne. 

 

3.  Prowadzenie porad prawnych  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Wydanie publikacji skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

 
Porady  prawne  udzielane były  osobiście lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym 

osobom. Dla potrzeb  prowadzonego poradnictwa    utworzono    fundacyjną   podstronę  internetową -  
Internetowe  Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych  z Powiatu Żywieckiego.  
Na stronie tej zamieszczono  szczegółowe   informacje   dotyczące: 

- organizacji  pozarządowych działających w powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych,   

- ośrodków i    placówek  rehabilitacyjnych,  

- przedszkoli i szkół  prowadzących edukację  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,  

- instytucji samorządowych działających na rzecz niepełnosprawnych,   

- kalendarz imprez organizowanych z myślą o niepełnosprawnych,   

- sklepów   zaopatrujących w  sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,   

- przychodni lekarskich i lekarzy  specjalistów, zajmujących się niepełnosprawnymi,  

- możliwości  podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne,  

- ofert i  świadczeń   dla  niepełnosprawnych  prowadzonych  przez     placówki kulturalne,  
rekreacyjne  i sportowe,  

- sytuacji  niepełnosprawnych w UE. 

Na stronie został również umieszczony  „Program  działań na rzecz osób niepełnosprawnych  na lata 
2003-2008 dla powiatu żywieckiego”,  który  został przyjęty uchwałą Rady  Powiatu.   

Na bieżąco aktualizowany jest również   poradnik prawny zawarty na stronie internetowej 
fundacji – www.fpd.ig.pl 

 
Wydano trzy ulotki tematyczne prawne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.   
Tematy ulotek: 

1. Edukacja dzieci  niepełnosprawnych. 

2. Świadczenia rodzinne, Zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.  

3. Zadania realizowane  na rzecz osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żywcu  (ulotka opracowana przy współpracy   kierownictwa i pracowników PCPR 
w Żywcu). 

Ulotki zostały  bezpłatnie rozesłane do lekarzy specjalistów, przychodni  rehabilitacyjnych i  wszystkich 
organizacji   działających na rzecz niepełnosprawnych w  powiecie żywieckim   i bielskim.  
Udostępnione zostały również  wszystkim  osobom zainteresowanym,  które  przybyły do  
fundacyjnego  punktu  informacyjnego.    

Wydano trzy  Biuletyny Informacyjne  „Nie Jesteś Sam”. Zawarto w nich  krótkie informacje  o  
niektórych  organizacjach i placówkach działających w powiecie żywieckim  na rzecz 
niepełnosprawnych, ważne i aktualne informacje dla niepełnosprawnych,  sprawozdania z imprez wraz 
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ze zdjęciami,   artykuły  napisane przez pracowników  różnych placówek na temat  różnych aspektów 
niepełnosprawności.  

Biuletyny    rozesłano do placówek zajmujących się  niepełnosprawnymi w powiecie  żywieckim oraz 
rozdano  rodzicom i  opiekunom dzieci niepełnosprawnych.  

          Dzięki prowadzonemu poradnictwu prawnemu  osoby  niepełnosprawne  i ich opiekunowie 
miały  zapewniony   stały dostęp do aktualnych  informacji związanych z ich sytuacją  prawną.  
Prowadzone poradnictwo  prawne - telefoniczne, osobiste oraz  pomoc w załatwieniu spraw w urzędach   
wpływa  na zwiększenie świadomości prawnej tych osób w zakresie przysługujących im praw i 
przywilejów. Wiele osób  wykorzystało  ten fakt i otrzymali, m.in. dotacje na likwidację barier 
architektonicznych czy zakup sprzętu komputerowego, czy też  uzyskali dofinansowanie do turnusu 
rehabilitacyjnego.  Dzięki naszej   pomocy osoby niepełnosprawne  otrzymały   należne  im zasiłki,  bądź 
wystosowali  pisma  (napisane przy naszej pomocy)   do właściwych organów,  kompetentnych do   
załatwienia ich spraw.      

 

4.   Organizowanie transportu  osób niepełnosprawnych 

Od stycznia 2004r. rozpoczęła   systematyczny  i  codzienny dowóz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej  do ośrodka  rehabilitacyjnego,  celem zapewnienia im dostępu do rehabilitacji  i 
edukacji  Transport  objął   21 dzieci niepełnosprawnych.   Na przewóz większości  z w/w dzieci 
otrzymała  dotację od gmin:  Żywiec, Lipowa i  Gilowice.  
Ponadto Fundacja  organizowała   transport  związany z dowozem  i odwozem   dzieci na zajęcia  i 
imprezy integracyjne.  

Dzięki  prowadzonemu  systematycznemu transportowi   dzieci niepełnosprawne  miały    
zapewniony dostęp   do rehabilitacji i edukacji.  Bez  pomocy Fundacji  w tej kwestii wiele dzieci  nie 
mogłoby   korzystać  z terapii, bowiem rodzice  nie mają warunków aby sami je dowozić (brak 
samochodu,  brak środków finansowych,  zbyt duża odległość, itp.) .  Zorganizowany transport jest  
więc niezbędny  do tego, aby dzieci niepełnosprawne  mogły bez przeszkód być  poddawane 
rehabilitacji i edukacji.  

Ponadto organizowanie transportu  w zakresie dowozu dzieci na zajęcia integracyjne   dało im 
możliwość  uczestniczenia w tej formie rehabilitacji  i  zapewniło im kontakt  z otoczeniem (integrację 
społeczną). 

Na przełomie listopada i grudnia  2004r. Fundacja  zakupiła  jeszcze jeden samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych, co  znacznie zwiększyło   możliwości  transportowe Fundacji.   
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5. Organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  ze 
sprawnymi rówieśnikami. 

 
Poprzez uczestnictwo w   tych zajęciach    dzieci niepełnosprawne  miały  możliwość  

uczestniczenia w  życiu społecznym „zdrowego społeczeństwa”.  Zajęcia   organizowane są tak, aby jak 
najbardziej uatrakcyjnić  i urozmaicić  ich przebieg. Raz są  to zajęcia  plastyczne -  wykonywanie  
wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami prac plastycznych różnymi technikami i przy użyciu  różnego 
rodzaju materiałów plastycznych.  Innym razem są to zajęcia rekreacyjno -  sportowe,  organizowane 
również w plenerze  lub wycieczki.  Zajęcia odbywają  się w niewielkich grupach, bowiem wtedy łatwiej 
dzieciom nawiązać się wspólny kontakt .   

Zajęcia te były  doskonałą formą terapii,  urozmaiceniem w ich codziennej rehabilitacji. Z kolei  
kontakt   ze zdrowymi rówieśnikami  jest  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 otwierają  przed nimi  możliwość wyrażania  swych uczuć i potrzeb,  
odkrycia i wydobycia  swego talentu. Uczestnictwo w tych zajęciach jest  również okazją wyrwania się  
ze swojego środowiska, w którym przebywają na co dzień, było urozmaiceniem  w ich  codziennym  
życiu.  

Fundacja w 2004r. we współpracy  z Powiatową Stacją  Sanitarno – Epidemiologiczną  w 
Żywcu    oraz Szkołą Podstawową nr 9 w Żywcu   zorganizowała  imprezę   powiatową integracyjną   
pod hasłem  „NIE  JESTEŚ SAM” 

W imprezie wzięło   udział  ok. 150 osób niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego. Byli to   
podopieczni  następujących  organizacji i placówek. 

1. Stowarzyszenia  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej  
2. Ośrodka  Rehabilitacyjno-Wychowawczego  PER CORDA z Łodygowic 
3. Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK z Milówki. 
4. Stowarzyszenia DZIECI SERC z  Radziechów 
5. Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego z Żywca  
6. Środowiskowego Domu  Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Pewli Wielkiej. 
7. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach 
8. Klasy Specjalnej ze  Szkoły Podstawowej w Soli – Kiczorze 
9. Integracyjnego Przedszkola nr 1 w  Żywcu    
10. Szkoły Integracyjnej w Żywcu-Oczkowie,  
11. Zespół  Integracyjny z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żywcu 

oraz wszystkie dzieci   i grono pedagogiczne  ze Szkoły nr 9. 
 Podczas spotkania  podopieczni  fundacji, stowarzyszeń i placówek działających na rzecz 
niepełnosprawnych  zaprezentowali prace plastyczne wykonane specjalnie  na organizowaną   wystawę  
oraz   krótkie   programy  artystyczne   
     

Dzięki możliwości uczestnictwa  w tej imprezie  niepełnosprawni: 
- w ramach terapii  wykonali prace plastyczne  i zaprezentowali je pozostałym 

uczestnikom  imprezy. Dzięki temu mogli  wykazać się swoimi talentami i rozwijać je, 
zrealizować się  twórczo. 

- Zaprezentowali  programy artystyczne. Konieczność ich przygotowania   spowodowała 
nabycie przez nich nowych umiejętności – nauczenie się wiersza,  piosenki, układu 
tanecznego,   przygotowanie stroju.  

-  zmniejszyła  się ich izolacja  społeczna,  zapewniło im  to kontakt z otoczeniem, ze 
zdrowymi dziećmi, które  również uczestniczyły w imprezie, 

- mogli wyjść poza  swoje  codzienne otoczenie związane  z  ośrodkiem, domem czy  stałą 
grupą rówieśników,   

 
Poprzez organizację  tych zajęć   uświadamialiśmy, że   osoby niepełnosprawne  żyją  wśród nas, że  
należy się im  szacunek i akceptacja.   
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6. Działalność   Centrum  Rehabilitacyjno – Edukacyjnego 
Fundacja  od 2002 roku  dzierżawi od Skarbu Państwa   kompleks budynków i nieruchomość 

gruntową   w żywieckim zabytkowym parku.   
Fundacja  otrzymała w dzierżawę przedmiotowy kompleks w celu  utworzenia  placówki zajmującej się 
edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej.   
 Od  początku  2004 roku  Fundacja rozpoczęła  generalny remont wnętrza  budynku – parteru.   
Zburzono część ścian,   postawiono nowe ściany  celem utworzenia sal terapeutycznych,  wykonano  
sufity, wytynkowano i wymalowano ściany,   wyremontowano instalację elektryczną, wykonano 
oświetlenie,  instalację wodno – kanalizacyjną,  podłogi oraz  kotłownię na pirolizę drewna  i sieć c.o.   

Znaczącą dotację na wykonanie   remontu dwóch sal -  reprezentacyjnej i  rehabilitacyjnej 
Fundacja otrzymała  ze środków  UE  w ramach programu „Niepełnosprawny – pełnoprawnym 
obywatelem”    

Na wykonanie  kotłowni na pirolizę drewna w ramach programu „Zielona energia dla dzieci 
niepełnosprawnych”  Fundacja  otrzymała  dotację  ze środków  ONZ, na podstawie umowy   zawartej 
w dniu 14.09.2004r. z Biurem ONZ ds. Obsługi Projektów (United Nations Office for Project Services), z 
siedzibą w Warszawie  przy Al. Niepodległości 186.  

Na pozostały remont  Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego Fundacja zaciągnęła pożyczkę  
od Fundatora Fundacji.   Pożyczka ta została  udzielona  bez oprocentowania oraz z możliwością 
całkowitego lub częściowego umorzenia  w przypadku niemożności jej spłaty przez Fundację.   
 
Zdjęcia  sali wykładowej przed remontem     Sala po remoncie   
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Sale terapeutyczne  i wnętrza  
 Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego  po remoncie   
(przed remontem były w tym samym stanie co sala wykładowa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programy realizowane przez Fundację w 2004 roku: 

1. „Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem” 
2. „Zielona energia dla dzieci niepełnosprawnych” 
3. „Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 
4.  Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego „Nie Jesteś Sam” 
5. Transport dzieci niepełnosprawnych celem zapewnienia im dostępu do rehabilitacji i edukacji.  
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III.  
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej w g wpisu do KRS: 
Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej. 
IV.  
Odpisy uchwał  zarządu Fundacji. 
Uchwała nr  1/2004   Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  2 września   2004 

w sprawie:  powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenie przetargu na wykonanie   
kotłowni na pirolizę drewna  w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  w Żywcu            przy ul. 
Witosa 3  oraz  do przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu do transportu osób 
niepełnosprawnych.  

 

Działając na podstawie  ustawy o fundacjach (DZ.U. Nr  46 z 1991 roku, poz. 203, z póź. zm.),   na podstawie & 26 
statutu Fundacji Pomocy Dzieciom w  Żywcu  oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 
2004r.   postanawia się: 

& 1. 
Powołać  Komisję Przetargową do  przeprowadzenie przetargu: 
1. na wykonanie  kotłowni na pirolizę drewna  w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  w Żywcu przy ul. 

Witosa 3   
2. na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.  

&2. 
1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania   o udzielenie zamówienia  spoczywa na Prezesie 

Fundacji.     
2. Komisja  została powołana jako  zespół pomocniczy  Prezesa Fundacji do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia.    
3. W skład Komisji Przetargowej  wchodzą: 

1. Członek Zarządu – Krzysztof Błecha –  Przewodniczący   Komisji  
2. Członek Zarządu  - Seweryn Gawron  - członek Komisji  
3. Dyrektor Biura Fundacji  - Małgorzata Tracz  - członek Komisji     

&3. 
Organizację i tryb pracy Komisji Przetargowej oraz zakres obowiązków  mający na celu zapewnienie sprawności jej 
działania, odpowiedzialności za wykonywane czynności  określa załącznik do niniejszej  uchwały.  

&4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

&5. 
Uchwałę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj: 

a) a/a 
b) do dokumentacji związanej z przetargiem na wykonanie kotłowni . 
c) do dokumentacji związanej z zakupem samochodu   

 
Podpisy członków zarządu: 
......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

Zał.  do uchwały Zarządu Fundacji 
nr  z  nr  1/2004  z dnia  2 września   

2004 
Organizację i tryb pracy Komisji Przetargowej 

oraz zakres obowiązków członków Komisji 
powołanej   w związku z   przystąpieniem  do organizacji  przetargu  na wykonanie 

kotłowni na pirolizę drewna  w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  w Żywcu   przy 
 ul. Witosa 3  oraz  do przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. 

1. Organizacja  i tryb pracy komisji: 
1.1. Komisja  Przetargowa powołana została  jako zespół pomocniczy w celu przygotowania   i 

przeprowadzenia postępowania  związanego z   ogłoszeniem  i przeprowadzeniem przetargu na   
wykonanie  kotłowni na pirolizę drewna  w Centrum rehabilitacyjno – edukacyjnym  w Żywcu przy 
ul. Witosa 3 na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.  

1.2. Do zadań komisji należy postępowanie zgodne z prawem o zamówieniach publicznych, tj.: 
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a) wybór właściwej  formy przetargu  
b) przygotowanie  ogłoszenia o przetargu  
c) ogłoszenie  o przetargu  
d) opracowanie  specyfikacji istotnych  warunków zamówienia 
e) powiadomienie potencjalnych oferentów o miejscu i terminie  otwarcia ofert. 
f) Przeprowadzenie  otwarcia ofert  
g) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty. 
h)  Dokumentowanie  przebiegu przetargów.   
i) Unieważnienie przetargu,      

1.3. Komisja obraduje w każdym  czasie, kiedy  wymagane jest takie  spotkanie.  
1.4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.  

2. Zakres obowiązków poszczególnych członków  komisji. 
2.1. Osobą  odpowiedzialną za  ogół działań związanych  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem postępowań  o 

zamówienie   jest  Prezes Fundacji – Renata Błecha.  
2.2.  Pozostali członkowie  Komisji odpowiadają wspólnie za: 

a) dokonanie wyboru właściwej formy  przetargu. 
b) Przygotowanie ogłoszenia o przetargu, zawierającego dane wymagane w ustawie  Prawo 

zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004. 
c) Dokonanie ogłoszenia o przetargu zgodnie   z ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004r. 
d) Opracowanie specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  uwzględniając   Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004r. 
e) Powiadomienie oferentów  o dokładnym terminie otwarcia ofert, tj. ze wskazaniem  dnia, miejsca   

i godzinie otwarcia ofert.       
f) Przeprowadzenie  otwarcia ofert.  
g) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
h) Powiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty i niezwłoczne zawiadomienie  pozostałych 

oferentów   o wyborze oferty.   
i) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji z przebiegu  całego postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
Podpisy członków zarządu: 
 
......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

Uchwała nr  2/2004  
Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  

z dnia  31 grudnia  2004 
w sprawie:  sprawie przeznaczenia środków finansowych  na działalność statutową Fundacji. 

Działając na podstawie  ustawy o fundacjach (DZ.U. Nr  46 z 1991 roku, poz. 203, z póź. zm.) oraz na podstawie & 
26 statutu Fundacji Pomocy Dzieciom w  Żywcu postanawia się 

& 1. 
Środki   finansowe   posiadane    przez    Fundację   na  dzień    31.12.2003  roku w wys.   3938,71  zł   przeznacza się  
na działalność statutową  Fundacji   w roku 2005. 

&2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Podpisy członków zarządu: 
 
......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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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:     302 154,13 w tym: 
Darowizny pieniężne:    32 239,93   zł 
Darowizny rzeczowe:    25 591,77   zł 
Dotacja ze środków  UE     111 575,97  zł 
Dotacja z GEF      52 268,50  zł   
Dotacja Starostwa Powiatowego w Żywcu 2 400,00  zł 
Dotacja  z Urzędu Miejskiego w Żywcu          500,00  zł 
Pożyczka na remont Centrum     
Rehabilitacyjno – Edukacyjnego    77 439,56 zł 
Inne (odsetki  bankowe)   138,40  zł   
6)  informację o poniesionych kosztach na: 
koszty ogółem:       239 750,88   zł  
w tym koszty poniesione na:  

a) realizację celów statutowych  223 860,41  zł 
b) administrację (czynsze, opłaty  

telefoniczne, pocztowe itp.),   14 581,52   zł 
c)    działalność gospodarczą                                     0,00  zł 
d)    pozostałe koszty,                            1 308,95   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 2004  zatrudniała na umowę o pracę   osoby, tj. 

- Dyrektor Biura Fundacji – umowa o pracę   pełny etat  na czas nieokreślony, 

- Kierowca/pracownik gospodarczy  - umowa o pracę  na pełny etat  od 01.01.2004 – 31.12.2004 
(umowa została przedłużona na  do 30.06.2005r.) 

- Kierowca/opiekun dziecięcy – umowa o pracę  na pełny etat  od 01.09.2004 do 31.12.2004r. 
(umowa została przedłużona do 30.06.2005r.) 

- Kierowca/opiekun dziecięcy – umowa  o pracę na pełny etat od 01.01.2004r – do 31.08.2004r. 

- Opiekun dziecięcy – umowa  o pracę na zastępstwo na pełny etat  od 02.11.2004 do 31.1.2004r. 

- Rehabilitant  – umowa o pracę  na 2/3 etatu  od   10.02.2004r – 30.09.2004r.      

- Pracownik administracyjny – umowa  o pracę   na ½  etatu od 10.02.2004 do 30.09.2004r.  
Osoby zatrudnione  do prowadzenia działalności gospodarczej – nie dotyczy   
 

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:   63 644,01   zł.  
Wynagrodzenia zasadnicze: 59068,08 zł  
Świadczenie urlopowe:  2347,93 zł 
Premia: 2228,00   
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. 
Prezes Fundacji  otrzymała  wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia  w wys.  1350,00 zł  za porady lekarskie 
udzielane  okresie od lutego do września 2004r.,  w ramach  programu finansowanego ze  środków UE  
„Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem”  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:         30 380,00  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,  
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Fundacja nie udziela pożyczek   
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  
Na dzień 31.12.2004r.  

1. Bank Spółdzielczy w Żywcu: 
Konto 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010   60,55 zł  
Subkonto /1:                                 0,00 zł 
Subkonto/2:                                 0,18      zł 
Subkonto /3:                                0,00      zł 
2. Getin Bank w Żywcu: 
Konto 63 1560 1023 0000 9140 0002 4132   953,50   zł 
Subkonto       2 013,77 zł 
Konto walutowe     0,00Euro   

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

Fundacja  w roku 2004 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 2004 nie nabyła żadnych nieruchomości. 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  
Fundacja w roku 2004  nabyła następuje środki trwałe:  
Samochód osobowy marki Ford Transit  93 471,50 zł  

 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 organizowała transport  dzieci niepełnosprawnych zlecony przez  
Urząd Miejski  w Żywcu  oraz  cztery  żywieckie szkoły podstawowe. 
Przychody – 30 340,00 
Wydatki – 30 340,00  

  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 lipcu 2004 roku został przeprowadzony audyt przez  przedstawiciela  Fundacji „Fundusz 
Współpracy”  JFK z Warszawy w ramach prowadzonego przez Fundację  programu 
finansowanego ze środków UE „Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem” 
We wrześniu 2004 roku  przedstawiciele starostwa powiatowego w Żywcu przeprowadzili kontrolę w zakresie 
postępu prac  remontowo – adaptacyjnych  w Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnym w Żywcu przy ul. Witosa 3.  
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Żywiec, 2005-07-18 

 

 

l.dz.  

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Nadzoru i Kontroli 

Warszawa, ul. Miodowa 
 

 

 
 
 W odpowiedzi na pismo nr MZ-DNP-078-996-124/MN/05 z dnia 30.06.2005r.   uzupełniamy 
sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom, z siedzibą w Żywcu przy ul. Sempołowskiej 2  
o następujące   dane: 
 

1. Dane rejestracyjne Fundacji: 
 
Data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 
Numer KRS:   0000100243  
Data rejestracji KRS:  21.03.2002r. 
Dnia 29.11.2004r. Fundacja została zarejestrowana  jako organizacja  pożytku publicznego.  
 
 

2. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji    
 
-  Uchwała nr  1/2004   Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  2 września   2004 

w sprawie:  powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenie przetargu na wykonanie kotłowni 
na pirolizę drewna  w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  w Żywcu  przy ul. Witosa 3  oraz  do 
przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.  

 
-  Uchwała nr  2/2004  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom   z dnia  31 grudnia  2004 

w sprawie:  sprawie przeznaczenia środków finansowych  na działalność statutową Fundacji. 
 
 
 
 Ponadto  uprzejmie informujemy, iż Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu, zgodnie z ustawą  z 
dnia  29.08.1997r.   o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002  Nr 101, poz. 926 z póź.zm.)   dokonała   
zgłoszenia zbioru danych   osobowych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, przesyłając  
zgłoszenie listem poleconym  nr 18626  w dniu 26 kwietnia 2005r.   


