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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

1. Informacje  rejestrowe o Fundacji .  
 

Fundacja Pomocy Dzieciom 

ul. Witosa 3  

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, ul.  Irysowa 98   

Franciszek Sroka  Rychwałd 77 , Klasztor Ojców Franciszkanów     

Henryk  Cebrat  Świna 307 k. Żywca     

 

Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha  Żywiec, ul. Jodłowa 111   

Zofia Bury     Żywiec, os. Kabaty 45  

Krzysztof Błecha  Żywiec,  ul. Jodłowa 111 

Seweryn Gawron  Żywiec, ul. Słoneczna 2   

 

Rada Programowa:   -   

 

2. Cele statutowe 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 

mailto:fundacjapm@go2.pl
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- Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

- 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 

 

 

3. Realizacja celów statutowych  w roku 2007 
 

3.1. Rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych.  
 

W roku 2007Fundacja  organizowała  systematyczną,  kompleksową   terapię   i edukację  

dzieci niepełnosprawnych oraz wczesną  specjalistyczną  pomoc dziecku zagrożonemu 

niepełnosprawnością. Terapia  prowadzona  była   w fundacyjnym Centrum  Rehabilitacyjno 

Edukacyjnym dla Dzieci.   

Terapia każdego dziecka obejmowała rehabilitację leczniczą, społeczną,  edukacyjną, 

zajęcia logopedyczne i psychologiczne oraz terapię zajęciową. Podopieczni Fundacji   

korzystali również   z bezpłatnych   badań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów –  

lekarza rehabilitacji,  lekarzy neurologów  oraz psychiatry.  

Codzienną terapią objętych było 33  dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia  prowadzone były  

podczas  dziennego,  kilkugodzinnego pobytu  dziecka.    

65 dzieci  niepełnosprawnych lub zagrożonych  niepełnosprawnością   uczestniczyło w 

kompleksowych zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia takie  prowadzone były 

indywidualne  dla każdego dziecka, średnio  1-3 x w tygodniu.  

 

             W/w wymienione  działania terapeutyczne prowadzone były  przez  wysoko 

wykwalifikowany  personel zatrudniony w Fundacji i  Centrum (lekarzy,  fizjoterapeutów, 

oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów).     
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3.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
         W roku 2007 ze stałego, codziennego transportu skorzystało 20 dzieci 

niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego  oraz bielskiego.  

                Dzieci dowożone  i odwożone  były  przez dwa  fundacyjne busy, przeznaczone do 

transportu osób niepełnosprawnych. Dzieci były rano zabierane z domu i przewożone  do 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla dzieci, gdzie realizowały swój obowiązek szkolny 

oraz poddawane były kompleksowej trapi rehabilitacyjnej. Po zajęciach dzieci odwożono do 

domu.   

Ponadto Fundacja organizowała  dowozy na zajęcia integracyjne oraz   na  Integracyjny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek.   

 

 

3.3. Organizacja poradnictwa prawnego dla osób  niepełnosprawnych i 

ich opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z 

niepełnosprawnością.     
 

W roku 2007   osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie   mogli korzystać  z 

poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były bezpośrednio w biurze Fundacji   

lub  telefonicznie. W prasie  opublikowano również ogłoszenia  mające na celu 

poinformowanie osób niepełnosprawnych o możliwości uzyskania porady oraz pomocy. 

Informacje z zakresu przysługujących praw i przywilejów  osobom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom zostały zawarte również na  ogólnodostępnej  stronie internetowej Fundacji. 

 

Porady dotyczyły m.in.   

- możliwości  wystąpienia na drogę sądowa   przez rodziców   dziecka  z tytułu ubiegania się o 

odszkodowanie za  nieprawidłowo przeprowadzony poród, w wyniku którego nastąpiło 

uszkodzenie organizmu dziecka,  -  

- obowiązku  gminy w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego, do miejsca spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego,     

- możliwości uzyskania dofinansowania   na  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla   dziecka 

niepełnosprawnego,   

 - możliwości  kompleksowej  pomocy  rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym  

- kwestii ubiegania się  o   zasiłek pielęgnacyjny 

-  uzyskania   orzeczenia  o niepełnosprawności przez dziecko 

- możliwości uzyskania dofinansowania  ze środków powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   

- możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.  
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3.4.  Integracyjne zajęcia  artystyczne oraz rekreacyjno –  sportowe.  
            Warsztaty  artystyczne   miały głównie  charakter warsztatów decoupage.  

Dzieci uczestniczące w  zajęciach   techniką decoupage  ozdabiały  różne przedmioty (pudełka, 

szkatułki, itp.). Część zajęć obejmowała  warsztaty ceramiczne (uczestnicy    wykonywali    

figurki, naczynia bądź  inne prace z gliny).  

 

Zajęcia rekreacyjne, w tym plenerowe organizowane były  na terenie  Centrum.    

Podczas zajęć  prowadzono liczne konkursy i zabawy,  do których  wykorzystano liczny sprzęt 

sportowo-rekreacyjny  oraz rehabilitacyjny będący na wyposażeniu  Fundacji.  

 W trakcie zajęć  prowadzona była  także   promocja aktywnego trybu życia.    

 

Wszystkie  zajęcia  miały   charakter integracyjny. Dzieciom niepełnosprawnym   

towarzyszyli    w zabawie  ich pełnosprawni rówieśnicy.  Wspólnie wykonywali prace 

plastyczne  oraz  stanowili  wspólne drużyny w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.  

 

W powyższych zajęciach  brali udział:  

 niepełnosprawni  podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu  

 uczniowie z  Gimnazjum  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Żywcu,   

 uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żywcu  

 uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu  

 uczniowie  Gimnazjum Nr 2 w Żywcu 

 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu  

 uczniowie z gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim 

 uczniowie z gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim 

 uczniowie z gimnazjum w Łodygowicach 

 uczniowie z niepublicznej szkoły podstawowej w Koszarawie 

 uczniowie niepełnosprawni ze szkoły integracyjnej w Oczkowie 
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Zorganizowano również zajęcia  taneczne, w których uczestniczyły    dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i (lub) 

niepełnosprawnością fizyczną-podopieczni Fundacji oraz uczniowie szkoły integracyjnej z 

Oczkowa.   

Zajęcia te  składały się z kilku niezmiennych etapów kolejno następujących po sobie: 

1. zabawy muzyczno- ruchowe 

2. gra na instrumentach, śpiew 

3. taniec, twórczość, ekspresja 

4. relaksacja 

Do zajęć  wykorzystywano  instrumenty muzyczne ( gitara, skrzypce, tamburyn, bębny, 

grzechotki, talerze, okaryna, flet, kołatki, kastaniety),  płyty   cd z muzyką regionalną , płyty z 

muzyką relaksacyjną, płyty zawierające zabawy przy muzyce  oraz   materace, koce, lustra, 

szarfy, chusty do zabaw muzyczno- ruchowych, sprzęt nagłaśniający ( mikrofon, 

wzmacniacz). Zajęcia taneczne miały na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w 

tworzonym  przez fundacje  integracyjnym zespole folklorystycznym.   
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Integracyjny Przegląd  Kolęd.   

Zorganizowany przez Fundację  Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek  miał  za 

zadanie promocję integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i promocję  

twórczości kulturalnej osób niepełnosprawnych. Impreza  przeznaczona  była dla  zespołów z 

terenu powiatu żywieckiego, w skład których wchodzi co najmniej 30 % osób 

niepełnosprawnych. Przegląd  oraz Koncert Finałowy   odbył    w     Miejskim    Centrum    

Kultury    w Żywcu w dniach  31 stycznia 2007 r.  i 4 lutego 2006r.    

W przeglądzie wzięły udział   następujące zespoły:  

1. Zespół „Jutrzenka”  z  Warsztatów Terapii Zajęciowej  z Gilowic 

2. Grupa  Integracyjna  działająca  przy Klubie Osiedlowym  na ul. Jana 10 w Żywcu    

3. Zespół z Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w 

Pewli Wielkiej  

4. Zespół  integracyjny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  Nr 2 w Żywcu Oczkowie  

5. Zespół z Przedszkola nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Żywcu   

6. Zespół Integracyjny z  Gimnazjum nr 1 i  Gimnazjum nr 3 z Łodygowic  

7. Zespół Integracyjny z Przedszkola nr 9  i Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla 

Dzieci  

8. Zespół  Wspólnoty „Wiara i Światło” działający przy Parafii NNMP w Żywcu  

9. Zespół Integracyjny z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Żywcu  i Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci z Żywca.  

10. Zespół Integracyjny  Niepublicznego Gimnazjum  w Żywcu  i Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci z Żywca.  

W imprezie wzięło udział 197 osoby  (zespoły + opiekunowie)  oraz  licznie zgromadzona 

publiczność.  W czasie przeglądu  Zespoły wykonały  2 utwory  -  kolędy  i   pastorałki. 

Podczas przesłuchania 3 osobowe jury wyróżniło wszystkie zespoły. Ze względu na  ogromne 

zaangażowanie  zespołów w przygotowanie  występu oraz wysoki poziom  większość z nich 

została  zakwalifikowana  do występu  podczas Koncertu Galowego.   

Wszyscy uczestnicy   przeglądu otrzymali nagrody  (dyplomy, puzzle, maskotki, słodycze,  

zabawki,   art. szkolne i plastyczne, art. sportowe , płyty CD , gry dydaktyczne,  książki, 

dyplomy, akcesoria komputerowe (słuchawki , podstawki pod mysz , etui na płyty,)itp. 
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3.5.  Specjalistyczne wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych 
 

W roku 2007  organizowane  były   spotkania szkoleniowe  oraz grupy wsparcia dla 

rodziców i opiekunów  dzieci pozostających pod  opieką Fundacji.     

Spotkanie szkoleniowe na temat  nadruchliwości i nadpobudliwości u dzieci 

przeprowadził lekarz neurolog, z kolei   warsztaty  psychoedukakacyjne dla rodziców 

poprowadził   psycholog.     

Celem   spotkań  w ramach    grupy wsparcia   dla rodziców, szczególnie   matek dzieci 

niepełnosprawnych było zapewnienie ich,  że nie są same, że są obok nich osoby, które 

doświadczyły i doświadczają   tych samych trudności, lęków  ale i radości.  Mogły  poczuć, że 

ktoś ich wysłucha, zrozumie, właściwie odczyta uczucia  i wyrazi to co sam czuje.                
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Na spotkaniach    poczuły   coś  bardzo osobistego  -   poczucie bliskości i zalążek przyjaźni 

będący wyrazem  prawdziwego  włączenia się w ich życie. 

Początkowo nie łatwo było  namówić matki do współpracy. Bały się zmian, otwarcia na 

własne problemy, ponownego bólu i cierpienia, związanego z przeżywaniem przeszłości. 

Jednak po przezwyciężeniu  tych lęków  zaczynały otwarcie  mówić o swoich problemach.  

Pojawiły  się możliwości odreagowania nadmiernego napięcia „odpłakania żalu”,  uznania 

swojej bezradności wobec nieuleczalnej choroby dziecka. Udział  w grupie wsparcia dał   

matkom możliwość konstruktywnego  rozwiązywania problemów własnych i rodzinnych, 

uświadomienie im znaczenia pozytywnych emocji w kontaktach z dzieckiem, pozwalał  

znaleźć sensowne rozwiązania pojawiających się problemów w relacjach z dzieckiem.  

Spotkania  obejmowały  dyskusje, opowiadanie własnych historii, rozmowy o uczuciach, 

przyswajanie wiedzy o metodach radzenia sobie ze stresem   oraz wybranych formach terapii 

wykorzystywanych w pracy  z dziećmi.  

Przykładowe tematy spotkań to:  

„Moje dziecko- moja miłość i nadzieja”- zaproszony gość –  ksiądz , opiekun   wspólnoty osób 

niepełnosprawnych.     

„Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w  terapii  dzieci o specjalnych  potrzebach”  

- zaproszony gość – terapeuta SI 

„ Wyrażanie siebie przez sztukę” – zaproszony gość – oligofrenopedagog, malarka   

W roku 2007 systematycznie były również organizowane szkolenia i instruktaże 

rehabilitacyjne dla rodziców. 

 

3.6. Działania pozostałe.  
 

3.6.1. Finansowanie  terapii dziecka niepełnosprawnego.   

 

Od  roku 2006  udostępniono   konto Fundacji w celu  zbierania  środków  finansowych  na 

terapię  niepełnosprawnego  dziecka. 

 W roku 2007 wpłynęły darowizny na  kwotę  2 642,51 zł. Z roku 2006 pozostało do 

wydatkowania   3 265,90 zł, co łącznie w roku 2007   dało  kwotę 5 908,13 zł.  

Powyższa  kwota została  przekazana na  rzecz dziecka  z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów jego rehabilitacji.   

 

3.6.2. Dofinansowanie kosztów edukacji niepełnosprawnego studenta.  

 

W rok 2007  udostępniono   konto Fundacji w celu  zbierania  środków  finansowych  na 

edukację niepełnosprawnego  studenta, z przeznaczeniem na zakup pomocy niezbędnych 

pomocy dydaktycznych (instrumentów muzycznych, elementów sprzętu muzycznego).  

Na powyższy cel wpłynęła darowizna w wys. 1000 zł.  Taka też kwota została przekazana 

przez Fundację, na zakup  niezbędnych pomocy do kształcenia   muzycznego.   
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3.6.3. Zbiórka Publiczna  
 

W roku 2007  Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną na mocy decyzji nr 10/2007  z dnia 

31.01.2007r. wydanej przez  MSWiA.  

Zbiórka prowadzona była w formie zbierania  dobrowolnych datków  do skarbonek 

ustawionych  w placówkach handlowych  i bankach, stacjach paliw, restauracjach, hotelach  

na terenie  województwa śląskiego oraz  w formie  dobrowolnych wpłat na konto bankowe 

Fundacji.  

Na dzień  31 grudnia 2007  roku  zebrano  3 136,45 zł 

(Powyższą kwotę zebrano do  skarbon. Na specjalnie wyodrębnione konto nie wpłynęły żadne 

środki finansowe.  ) 

Zebrane środki    wydatkowano  w całości  na częściowe   pokrycie kosztów   wynagrodzenie 

rehabilitanta prowadzącego rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.  

 

Z tytułu  organizacji  zbiórki  Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. 

Osoby  zajmujące się   organizacją i koordynacją  zbiórki   wykonywały  niniejsze czynności w 

ramach  obowiązków  pracowniczych, nie otrzymywały w związku z tym  żadnego  

dodatkowego wynagrodzenia ani  innych  dodatków czy prowizji.  

 

 

3.6.4. Środki finansowe  zebrane w ramach  1 %  

W roku 2007   Fundacja   zebrała    -    31 431,77  zł  

Środki  w kwocie   14 462 zł  wydatkowano  na cele statutowe Fundacji.  

Pozostała kwota będzie przeznaczona na działalność statutową (wkład własny do projektu 

EOG) w roku 2008. 

 
 

4. Beneficjenci Fundacji.  
1. Dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością  –   

-  98  dzieci objętych  terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  

- ok. 90 osób i  dzieci niepełnosprawnych korzystających z innych form pomocy  (m.in. 

udział  w  zajęciach  integracyjnych, przeglądzie kolęd i pastorałek,   korzystanie z 

transportu, ) 

2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych  -  ok.  150 rodziców  

3. Dzieci zdrowe -  ok. 180 (uczestnictwo w  imprezach  integracyjnych)  
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5. Informacja o zatrudnieniu.  
 

Zatrudnienie  na dzień 31 grudnia 2007r.  

 

Zatrudnienie w  Fundacji  Pomocy Dzieciom 

 

 

l.p. 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 

zatrudnionych w 

przeliczeniu na pełne 

etaty 

 

Uwagi 

Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę  

1.  Dyrektor Biura Fundacji  1 ⅛ - 

2. Księgowy  1 ½ - 

3.  Kierowca  2 2 - 

4. Fizjoterapeuta  1 1 - 

Oraz 

5 Pracownik gospodarczy/dozorca   2 2 Poborowi 

odbywający 

zastępczą służbę 

wojskową 

RAZEM 7 5 ⅙  

 

Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia i o dzieło  zawarte w roku 2007 

1 Lekarz rehabilitacji  1 Prowadzący  

szkolenie dla lekarzy 

 

 

 

 

Osoby zatrudniane  dla 

potrzeb realizacji  

poszczególnych 

programów 

 

 

2 Lekarz  neurolog 1 

3 Lekarz psychiatra  1 

4 Lekarz neurolog  2 133 konsultacje   

5 Lekarz psychiatra  1 28 konsultacji  

6 Logopeda  1 30 konsultacji  

7 Psycholog  3 39 konsultacji  

 

8 

Nauczyciele  (prowadzący 

zajęcia  integracyjne oraz 

terapię zajęciową) oraz 

zajęcia taneczne  

 

5 

 

400 godzin  

9 Pracownik techniczny   1 10 godzin  

10 Informatyk  1 20 godzin   

11 Nauczyciel  1  Opieka nad stażystami  

12 Nauczyciel   1  Członek Komisji  

związanej z 

uzyskaniem stopni 

angażu przez 

nauczycieli  
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Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci 

 

 

l.p

. 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 

zatrudnionych 

w przeliczeniu 

na pełne etaty 

 

Uwagi 

Pracownicy  zatrudnieni na umowę o pracę   

1.  Lekarz  1 1  

2. Fizjoterapeuta 8 7,2  

 

3.  

Oligofernopedagog, nauczyciel,  

nauczyciele wspomagający, pomoc 

nauczyciela   

 

13  

 

11  

 

4. Pomoc nauczyciela /sprzątaczka     2 2  

5 Psycholog  3 3  

6 Logopeda  2 2  

7 Pielęgniarka   2 2  

8 Pracownik gospodarczy/konserwator  3 2  

9 Sprzątaczka  1 0,5   

10 Księgowy  1 1  

11 Kierownik ds. administracyjnych i 

BHP  

1 0,5  

12 Pracownicy  biurowi   2 1,5  

Razem  39 33,7  

Osoby odbywające  w roku 2007  staż absolwencki 

1 Nauczyciel  prowadzący  
okres stażu – 01.09.2006 do 28.02.2007 

1 1  

 

Osoby zatrudnione  po odbyciu 

stażu przez CREdD 

 

 

 

2 Pomoc nauczyciela   
okres stażu – 01.09.2006 do 28.02.2007 

1 1 

3 Pomoc nauczyciela  okres stażu – 

21.03.2007 do 20.09.2007 
1 1 

4 Pomoc nauczyciela okres stażu – 

01.10.2007 do31.03.2008  
1 1 Osoba przewidziana do 

zatrudnienia po zakończeniu 

stażu w 2008r.  

5. Pomoc nauczyciela okres stażu – 

27.11.2007  do 26.05.2008 
1 1 - 

Razem  5 5  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2007r.  

1 Lekarz neurolog  1 82 konsultacje  

2 Lekarz psychiatra  1 18 konsultacji  

3 Pomoc nauczyciela    1 54  godz.  

 
Wolontariusze:  

Działalność Fundacji wspierali również wolontariusze – 

- 3 osoby  uczestniczyły i pomagały w terapii dzieci  niepełnosprawnych  w Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnym (2 – 3 x w miesiącu)  

- ok. 10  wolontariuszy -   wspierało  Fundację    okazjonalnie przy organizacji  imprez integracyjnych  
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6. Informacje pozostałe  
6.1.  Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  

 

                                                
1 Zwrot niewykorzystanej  dotacji  
2 Rozliczone odsetki bankowe  
3 Zwrot  niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych  na konto zleceniodawcy  
4 Rozliczone odsetki bankowe  

Nazwa organu 

zlecającego  zadanie 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

Okres 

realizacji 

umowy 

Przedmiot umowy Przyznana 

kwota 

Rozliczona 

kwota 

Państwowy  Fundusz 

Rehabilitacji Osób   

Niepełnosprawnych Od. 

Śląski  

WPD/000002/14/D z 

30.04.2007  

01.01.2007 do 

31.12.2007 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu „Wczesne 

wspomaganie rozwoju”  

41 791,00  41 262,241  

Miasto Żywiec  84/2007/ KWP  01.03.2007 do 

31.10.2007  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu „Zajęcia 

pozalekcyjne integracyjne dla 

dzieci niepełnosprawnych „ 

1 500,00 zł 1 500,00 zł  

Fundusz dla Organizacji 

Pozarządowych 

Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz 

Norweskiego  Mechanizmu 

Finansowego 2004-2009  

0294/R/2007  Od 12.10.2007 do  

31.03.2010 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowe działania na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych” 

568 890,00 zł  6 732,00 zł  za okres 

od 12.10.2007 do 

31.03.2007.  

Pozostała kwota 

rozliczana będzie  

kwartalnie przez  

czas trwania projektu  

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

1/07 z 19.01.2007  31.01.2007  

do 4 luty 2007  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Integracyjny Przegląd Kolęd i 

Pastorałek” 

2 060,00 zł 2 060,00 zł  

52/07 16.05.2007 do 2 

lipca 2007 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu  „Imprezy 

integracyjne i turystyczne  dla 

dzieci niepełnosprawnych”  

3 100,00 zł 2 183,00 zł  

Województwo Śląskie   1039/ROPS/2076 z 

dnia 23.07.2007 

23.072007 

do 31.12.2007r. 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowe działania na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych”  

16 000,00zł 16 000,00 zł  

 + 48,78 2zł 

Ministerstwo Polityki 

Społecznej  FIO 

45 z dnia 25 

września 2006 

01.07.2006 do 

31.12.2006 – I  rok 

realizacji umowy  

01.10.2007 do 

31.12.2007 – II  

rok realizacji 

umowy  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowa pomoc  

niepełnosprawnym   

I rok – 

51 405,00 

 

II rok –  

48 291,00  

99 696,00 zł  

I rok – 

51 378,003 zł  

 

II rok – 48 291,00 + 

292,664 zł  

Narodowy Fundusz 

Zdrowia   

122/210791/0405/20

05 z 30.12.2005 

01.01.2007 do  

31.12.2007 

Kontrakt o świadczenie  usług 

medycznych  

306 450,20 306 450,20 

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

-  01.01.2007 do 

31.12.2007 

Dotacja oświatowa  1 062 871,00 1 062 871,00 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych od. 

Śląski  

6PA/000028/14/D z 

16.05.2007  

01.01.2007 do 

31.12.2007   

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu  PARTNER  

99 192,00  99 192,00  

Gmina Czernichów  7/2007 z 

31.01.2007 

01.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych  

5 000,00  5 000,00 
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Gmina Gilowice  6/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

16 666,64 16 6664,64  

Gmina Ślemień  5/2007 z 

15.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

5 000,00 5 000,00 

Gmina Ujsoły 1/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

30.06.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 875,00  2 875,00  

Gmina Węgierska  Górka   

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

1/2007 z 

31.01.2007  

01.02.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

12 900,00 12 900,00 

Gmina Szczyrk  

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

3/07 z 

22.12.2006  

2/07 z 

01.07.2007 

3/07 z 

03.09.2007 

od 01.01.2007 do 

30.06.2007 

od 01.07.2007 do 

31.07.2007 

od 03.09.2007 do 

31.12.2007   

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

4 581,96 4 581,96 

Gmina Żywiec- 

Przedszkole nr  6  

1/2007 z 

 02.01. 2007  

Od 02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 400,00 2 400,00 

Gmina Żywiec –  

Szkoła Podstawowa 

 nr 3 

2/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

9 600,00 9 600,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa 

 nr 1 

4/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 400,00  2 400,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 5  

3/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

4 000,00 4 000,00  

 Gmina Węgierska Górka  4/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

12 500,00 12 500,00 

Wpłaty uczestników    Umowy z 

27.02.2007    

Czerwiec, 

wrzesień 2007  

Wyjazd na zieloną 

szkołę   

53 705,00  53 705,00  

Wojewódzki Urząd Pracy  RS-9010-

9/RS/07 z 

26.12.2007 

Oraz  

RS-9010-

52/RS/07 

Od 02.11.2007 do 

01.05.2009r 

 

 

Od 03.122007 do 

05.08.2008. 

Umowa o 

wykonywanie pracy 

przez poborowych  

skierowanych  do 

obycia służy zastępczej    

2 410,67  2 410,67  

Darowizny  - Od 01.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

5 908,41  5 968,41  

Darowizny  - Od 01.04.2007 do  

31.12.2007 

Dofinansowanie  

edukacji 

niepełnosprawnego 

studenta  

 

1000,00 1000,00  
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Informacja 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 łącznie:              1 705 909,83 zł         

W tym:  

Dotacje:  -  1 472 633,18 zł  

Darowizny:  - 22 563,06 zł 

Zbiórka Publiczna: - 3 136,45 zł  

1 %:   - 31 431,77 zł 

Dodatni wynik 

finansowy z  2006r. - 175 163,71 zł   

Odsetki bankowe: - 981,66 zł  

 

Poniesione koszty:  

a) na realizację celów statutowych   - 1 505 454,88 zł  

b) administrację    - 12 308,85 zł 

c) działalność gospodarcza  - 0,00 zł  

d) pozostałe koszty   - 36,49 zł 

  

6.2. Odpisy uchwał Zarządu.  

 

Uchwała nr 1/2007  Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 marca  2007 

w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2006. 

Stanowi  zał. nr  1 do sprawozdania   

 

6.3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej   

 

6.4.Informacja o wydatkach na wynagrodzenia. 

6.4.1.  Łączna  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,  

Wynagrodzenia w Fundacji:  

85 988,49  zł   w tym:   6 197,83 zł   premie 

Wynagrodzenia w Centrum:  

836 209,36 zł   w tym:   93 412,50  zł – premie;  21 30000 zł – nagrody  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.   
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6.4.2. Wysokość 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. 

 

6.4.3. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          

 

Umowy zlecenia zawarte przez Fundację:  

- 22 086,00 zł  

Umowy zlecenia zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci:  

- 3 443,34  zł  

 

6.5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   

Fundacja nie udzieliła w roku 2007  żadnych   pożyczek   

 

6.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  

 

Stan na 31 grudnia 2007r.   

Konto główne Fundacji Pomocy Dzieciom:  

13 8137 0009 0014 5802 2000 0010  -  2 162,32  zł  

oraz konta pozostałe:  

34 8137 0009 0014 5802 2000 0020  - 578,99 zł 

55 8137 0009 0014 5802 2000 0030  - 0,18 zł 

76 8137 0009 0014 5802 2000 0040  - 93,45 zł 

97 8137 0009 0014 5802 2000 0050  - 179 848,56  zł 

21 8137 0009 0014 5802 2000 0060  - 534,81 zł 

42 8137 0009 0014 5802 2000 0070  - 51,07 zł  

 

Rachunek  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  

Bank Spółdzielczy  

58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 -  600,20  zł 

03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 - 10 432,32 zł    

 

6.7. Wartość nabytych akcji i obligacji.  

Fundacja w roku 2007 nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 
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6.8  Wartość  nabytych pozostałych środków  trwałych,  

Urządzenie techniczne i maszyny – 104 854,35 zł  

Środki trwałe w budowie –  9 855,16 zł  

Środki trwałe – modernizacja użytkowanego  budynku   - 262 870,07 zł  

Wartości niematerialne i prawne – 5 078,82 zł  
 

6.9.Wartość  aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych      sporządzanych   dla celów  statystycznych,  

Nie dotyczy 

6.10. Nabyte nieruchomości.  

Fundacja w roku 2007 nie nabyła żadnych nieruchomości.   

 

6.11. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe  

oraz wynik tej działalności.  
 

Nazwa organu 

zlecającego  zadanie 

Nr i data zawartej 

umowy 

Okres realizacji 

umowy 

Przedmiot umowy Przyznana 

kwota 

Rozliczona kwota 

Państwowy  Fundusz 

Rehabilitacji Osób   

Niepełnosprawnych Od. 

Śląski  

WPD/000002/14/D z 

30.04.2007  

01.01.2007 do 

31.12.2007 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu „Wczesne 

wspomaganie rozwoju”  

41 791,00  41 262,245  

Miasto Żywiec  84/2007/ KWP  01.03.2007 do 

31.10.2007  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu „Zajęcia 

pozalekcyjne integracyjne dla 

dzieci niepełnosprawnych „ 

1 500,00 zł 1 500,00 zł  

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

1/07 z 19.01.2007  31.01.2007  

do 4 luty 2007  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Integracyjny Przegląd Kolęd i 

Pastorałek” 

2 060,00 zł 2 060,00 zł  

52/07 16.05.2007 do 2 

lipca 2007 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu  „Imprezy 

integracyjne i turystyczne  dla 

dzieci niepełnosprawnych”  

3 100,00 zł 2 183,00 zł  

Województwo Śląskie   1039/ROPS/2076 z 

dnia 23.07.2007 

23.072007 

do 31.12.2007r. 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowe działania na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych”  

16 000,00zł 16 000,00 zł  + 48,78 
6zł 

Ministerstwo Polityki 

Społecznej  FIO 

45 z dnia 25 

września 2006 

01.07.2006 do 

31.12.2006 – I  rok 

realizacji umowy  

01.10.2007 do 

31.12.2007 – II  

rok realizacji 

umowy  

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowa pomoc  

niepełnosprawnym   

I rok – 

51 405,00 

 

II rok –  

48 291,00  

99 696,00 zł  

I rok – 

51 378,007 zł  

 

II rok – 48 291,00 + 

292,668 zł  

Narodowy Fundusz 

Zdrowia   

122/210791/0405/20

05 z 30.12.2005 

01.01.2007 do  

31.12.2007 

Kontrakt o świadczenie  usług 

medycznych  

306 450,20 306 450,20 

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

-  01.01.2007 do 

31.12.2007 

Dotacja oświatowa  1 062 871,00 1 062 871,00 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych od. 

Śląski  

6PA/000028/14/D z 

16.05.2007  

01.01.2007 do 

31.12.2007   

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu  PARTNER  

99 192,00  99 192,00  

                                                
5 Zwrot niewykorzystanej  dotacji  
6 Rozliczone odsetki bankowe  
7 Zwrot  niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych  na konto zleceniodawcy  
8 Rozliczone odsetki bankowe  
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Gmina Czernichów  7/2007 z 

31.01.2007 

01.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych  

5 000,00  5 000,00 

Gmina Gilowice  6/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

16 666,64 16 6664,64  

Gmina Ślemień  5/2007 z 

15.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

5 000,00 5 000,00 

Gmina Ujsoły 1/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

30.06.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 875,00  2 875,00  

Gmina Węgierska  Górka   

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

1/2007 z 

31.01.2007  

01.02.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

12 900,00 12 900,00 

Gmina Szczyrk  

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

3/07 z 22.12.2006  

2/07 z 01.07.2007 

3/07 z 03.09.2007 

od 01.01.2007 do 

30.06.2007 

od 01.07.2007 do 

31.07.2007 

od 03.09.2007 do 

31.12.2007   

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

4 581,96 4 581,96 

Gmina Żywiec- Przedszkole 

nr  6  

1/2007 z 

 02.01. 2007  

Od 02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 400,00 2 400,00 

Gmina Żywiec –  

Szkoła Podstawowa 

 nr 3 

2/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

9 600,00 9 600,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa 

 nr 1 

4/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

2 400,00  2 400,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 5  

3/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

4 000,00 4 000,00  

 Gmina Węgierska Górka  4/2007 z 

02.01.2007  

02.01.2007 do 

31.12.2007  

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

12 500,00 12 500,00 

Wojewódzki Urząd Pracy  RS-9010-9/RS/07 z 

26.12.2007 

Oraz  

RS-9010-52/RS/07 

Od 02.11.2007 do 

01.05.2009r 

 

 

Od 03.122007 do 

05.08.2008. 

Umowa o wykonywanie 

pracy przez poborowych  

skierowanych  do obycia 

służy zastępczej    

2 410,67  2 410,67  

Wynik finansowy:  1 104,32 zł  

 

Dane  o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.  

970 056,83 zł  

 

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych  sprawozdania dla 

celów statystycznych:  

   131 054,28 zł  
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6.12. Informacja  o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych.  

W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest, zgodnie z uchwałą Zarządu 

Fundacji,    na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

CIT –8,   Pit –4R, Vat –7. 

 

6.13. Informacja  o darowiznach  publikowana zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych  

Łączna kwota otrzymanych darowizn  -   22 563,06  zł   

Darowizny wyszczególnione zostały w  CIT 8 i załącznikach.   

 

6.14. Informacja    o wywiązaniu się  z obowiązku rejestracji zbiorów  danych 

osobowych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr  101 z 

2002 roku poz. 926 z póź. zm.)  Fundacja 25.04.2005r.  zgłosiła  zbiór danych do 

rejestracji  DIODO  pod nazwą „Darczyńcy Fundacji Pomocy Dzieciom – osoby 

fizyczne”.   

Fundacja  wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji  w zakresie  ochrony 

danych osobowych, prowadzi ewidencję  osób upoważnionych   do przetwarzania danych  

osobowych oraz rejestr udostępniania danych osobowych.  

 

6.15. Informacja  o  wywiązywaniu się obowiązków w zakresie przeciwdziałania 

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z 

nielegalnych  lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu  terroryzmowi  

 

Składanie  w/w informacji  w trakcie realizacji.   
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6.16. Kontrola  działalności fundacji w roku 2007. 
 

Organ 

kontrolujący 

 

 

Data 

kontroli 

 

Przedmiot kontroli 

 

Wynik kontroli 

Uwagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08-16.04.2007 

 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne 

Kontrola  za okres 01.07.2005 do 28.02.2007 
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 Prawidłowość i rzetelność 

obliczania  składek oraz 

innych składek  na 

ubezpieczenie zdrowotne  

Stwierdzono   różnicę  w  zakresie  

skaldem na ubezpieczenie 

zdrowotne na  dobro płatnika w wy.  

38,54 zł    

 Ustalanie  uprawnień do:  

a) świadczeń z ub. 

społecznych, 

b)  świadczeń fin. z 

budżetu państwa,  

c) wypłacanie tych 

świadczeń i 

dokonywanie rozliczeń 

z tego tytułu  

a) Stwierdzono niedopłatę  

zasiłków z ubezpieczenia 

społecznego,  chorobowego, 

wypadkowego na kwotę 

134,08 zł  

b) Płatnik nie wypłacał 

świadczeń z budżetu państwa  

c) Różnica w rozliczeniu 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych  na dobro ZUS 

wynosi 57,23 zł. Różnic w 

rozliczeniu świadczeń 

prawidłowość ubezpieczeń 

społ.  I ubezpieczenia 

wypadkowego na dobro 

płatnika wynosi 62,43 zł   

 prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków  o 

świadczenia emerytalne i rentowe 

oraz  ustalenie kapitału 

początkowego.  

 

Płatnik  nie miał obowiązku  

kompletowania  wniosków  rentowych  

oraz wniosków o ustalenie kapitału 

początkowego  

 Prawidłowość wystawiania 

zaświadczeń lub zgłaszania 

danych dla celów ub. społecznych 

 

 

Płatnik nie wystawiał  zaświadczeń dla 

celów ubezpieczeń   społecznych   

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny  

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2007 Kontrola stanu sanitarnego 

Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci    

 

Nie  stwierdzono nieprawidłowości  
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Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-23.08.2007 

Fundacja Pomocy Dzieciom  

Kontrola  za okres 01.01.1999 do 31.07.2007 

 

Prawidłowość  i rzetelność 

obliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne,  innych 

składek oraz zgłaszania do 

ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego.  

Stwierdzono różnicę w naliczaniu 

składek na dobro ZUS: 

na ubezp. społ. 775,31 zł   

na ubezp. zdrowotne 75,00 zł  

na Fundusz Pracy 30,14 zł .  
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Ustalenie  uprawnień  do 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, świadczeń 

finansowanych z budżetu 

państwa, wypłacanie tych 

świadczeń i dokonywanie 

rozliczeń z tego tytułu 

 

Płatnik nie ustalał  uprawnień  do 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych . 

Płatnik nie ustała uprawnień  do 

świadczeń z budżetu państwa  

Płatnik nie rozliczał świadczeń   

 

Prawidłowość  i terminowość 

opracowywania wniosków o 

świadczenie  emerytalne i 

rentowe oraz ustalenie kapitału 

początkowego  

Płatnik nie kompletował wniosków 

emerytalno - rentowych i wniosków  

o ustalenie  kapitału początkowego  

Prawidłowość  wystawiania 

zaświadczeń  lub  zgłaszania 

danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych   

Płatnik składek nie wystawiała 

zaświadczeń i nie zgłaszała danych 

dla celów ubezpieczeń społecznych   

Regionalny  

Ośrodek Polityki 

Społecznej Woj. 

Śląskiego   

13-28.09.2007  Kompleksowa kontrola 

merytoryczna i finansowa   

Z realizacji programu 

dotowanego ze środków   

budżetu woj. Śląskiego   

 

Nie stwierdzono   nieprawidłowości  

 

 


