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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: 
Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarzy Rejestrowy  - zarejestrował 
Fundację w dniu 5 lutego 1998 roku.  Nr rejestru 5370.  Sąd Rejonowy Wydział VIII 
Gospodarczy KRS  w Bielsku Białej Postanowieniem z dnia  28.08.2001r. wszczął z urzędu  
postępowanie  w sprawie   wpisu  Fundacji do KRS.  Postanowienie o dokonaniu wpisu 
Fundacji do KRS zostało wydane w dniu 21  marca 2002r.   
Numer KRS: 0000100243 
Dnia 29.11.2004r. Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej VIII Gospodarczy KRS   zarejestrował 
Fundację     jako organizacja  pożytku publicznego. 

Regon: 070909374

Organy Fundacji:

FUNDATOR – założyciel   -     Krzysztof Błecha
Rada Nadzorcza:
Bogusław Syska Żywiec,
Franciszek Sroka Rychwałd
Henryk  Cebrat Świna

Zarząd Fundacji:
Prezes   Renata Błecha Żywiec
Zofia Bury  Żywiec 
Krzysztof Błecha Żywiec
Seweryn Gawron Żywiec

Rada Programowa: -

mailto:fundacjapm@go2.pl
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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
- 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 2008

3.1. Rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych. 

W roku 2008 Fundacja prowadziła   systematyczną,  kompleksową   terapię   i 
edukację  dzieci niepełnosprawnych oraz wczesną  specjalistyczną  pomoc dziecku 
zagrożonemu niepełnosprawnością. Terapia  prowadzona  była   w fundacyjnym 
Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w Żywcu przy ul. Witosa 3.  

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 38  dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia  
prowadzone były  podczas  dziennego,  kilkugodzinnego pobytu  dziecka. 
152  dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych  niepełnosprawnością   
uczestniczyło w kompleksowych zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w 
terapii indywidualnej. Zajęcia takie  prowadzone były indywidualne  dla każdego 
dziecka, średnio  1-3 x w tygodniu. 
Łącznie  pomocą objęto  190 dzieci niepełnosprawnych  i zagrożonych 
niepełnosprawnością.  
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             W/w wymienione  działania terapeutyczne prowadzone były  przez  wysoko 
wykwalifikowany  personel zatrudniony w Centrum (lekarzy,  fizjoterapeutów, 
oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów i nauczycieli).    

3.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych. 

W roku 2008   ze   stałego  codziennego transportu organizowanego  przez Fundację   
skorzystało  24  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  NZOZ Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci, oraz 
innych palcówek  gdzie realizowały swój obowiązek  szkolny.  Po zajęciach dzieci 
odwożono do domu. 
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  Organizowane były również  dowozy  dzieci   na zajęcia integracyjne organizowane 
przez  Fundację. 

3.3. Organizacja poradnictwa prawnego dla osób  niepełnosprawnych i ich 
opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z 
niepełnosprawnością.    

W roku 2008   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.

3.4.  Integracyjne imprezy  i   zajęcia  artystyczne oraz rekreacyjno –  
sportowe oraz wycieczki. 

W roku 2008 Fundacja zorganizowała  liczne zajęcia  i imprezy  integracyjne 
Zajęcia integracyjne 
Zajęcia integracyjne miały charakter zajęć  plastycznych, rekreacyjno 

ruchowych,  tanecznych,  muzycznych.
           Raz/ dwa razy w tygodniu dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli  
odwiedzały NZOZ Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci  i wspólnie z 
podopiecznymi  Fundacji  uczestniczyli w zajęciach. 
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Na  zaproszenie Gimnazjum Nr 2 w Żywcu podopieczni Fundacji   odwiedzili szkołę 
z okazji zorganizowanego tam  Dnia Osoby Niepełnosprawnej.  
            Łącznie   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym   odbyły  się   64 zajęcia  
integracyjne   oraz 1 zajęcia  w  Przedszkolu w Łodygowicach.   

Przykładowe tematy zajęć: 
zajęcia ceramiczne  (lepienie z gliny – miski ceramiczne,  postaci z gliny, koraliki, 

wyroby   okazjonalne na dzień matki, święta ),  
zajęcia plastyczne - malowanie i szkliwienie wykonanych  wyrobów 

ceramicznych, malowanie prac plastycznych 
wykonywanie prac  związanych z tematyką świąteczną, np. palmy wielkanocne, 

kartki świąteczne,  
zajęcia  techniką decoupage, 
zabawy rekreacyjno - ruchowe, ognisko 
zajęcia muzyczno-taneczne. 

W zajęciach wzięło udział łącznie  339 dzieci;
55 dzieci niepełnosprawnych  podopiecznych Fundacji 

oraz
284 dzieci ze szkół i  przedszkoli.  

Zajęcia  integracyjne  cieszyły się  bardzo dużym zainteresowaniem zarówno 
wśród   podopiecznych Fundacji jak również  wśród  współpracujących z Fundacją 
szkół i przedszkoli. Dzieci z niecierpliwością  oczekiwały kolejnych spotkań, podczas 
których miały możliwość  poznania  nowych  zabaw,  wykonywania ciekawych 
pracy plastycznych, nieco odmiennych niż te, które wykonują na co dzień w szkole.  
Również  spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi przynosiły im  sporo satysfakcji. 
Możliwość   pomocy swojemu niepełnosprawnemu koledze czy koleżance   była dla 
nich  nierzadko powodem do dumy.   

Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami  organizowano je częściej niż raz w 
tygodniu, jak  również w miesiącach  lipcu i sierpniu.  
Na zajęcia integracyjne  Fundacja zapewniała dowóz  i odwóz dzieci.  

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowany personel, tj. pedagogów,  
nauczycieli sztuki, oligofrenopedagogów,  nauczycieli muzyki.  
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Integracyjny Koncert Majowy „Świat Muzyki” 

25 maja 2008r. Fundacja  zorganizowała  w Miejskim Centrum Kultury w 
Żywcu  Majowy Koncert Integracyjny „Świat Muzyki”. 

W koncercie wzięły udział dzieci niepełnosprawne wraz ze zdrowymi 
rówieśnikami z zaprzyjaźnionych placówek, pracownicy Centrum Rehabilitacyjno 
edukacyjnego dla Dzieci oraz  zaproszeni goście. W trakcie koncertu wystąpił także 
fundacyjny zespół folklorystyczny. 
Koncertowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych w trakcie zajęć 
integracyjnych..
Na widowni zasiedli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Żywca i okolic, a także 
rodzice małych artystów. 

Wartka akcja, rytmiczne dźwięki, barwna scenografia i profesjonalizm 
aktorów przykuwały uwagę widzów. Wydawało się, iż rzeczywiście Pani Muzyka 
przenosi wszystkich do starożytnej Grecji i gorącej Afryki, na dwór chińskiego 
cesarza czy hale Beskidu Żywieckiego. Taniec szamana i bębny tam-tamów splatały 
się ze śpiewem słowika z baśni Andersena, rytmami Zorby, muzyką contry i 
flamenco czy też góralskimi przyśpiewkami. Szczególne poruszenie wśród 
publiczności wywołał taniec grupy Ego, Ego Dance i uczennic Saidy -
międzynarodowej instruktorki tańca orientalnego i flamenco.
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Koncert miał na celu przede wszystkim zaprezentowanie niezwykłych dzieci i 
ich opiekunów - ludzi o wielkich sercach i otwartych umysłach, 
A także uświadomienie wszystkim, że integracja to wspaniała zabawa!

Integracyjna wycieczka do  Częstochowy. 
         9 czerwca 2008r.   Fundacja zorganizowała  integracyjną wycieczkę   do 
Częstochowy.  W trakcie  wycieczki  uczestnicy  zwiedzili  zespół   architektoniczny  
Jasnej Góry. Następnie dla uczestników wycieczki  odprawiono Mszę Św.  w Kaplicy  
Św. Sakramentu.   Po Mszy odbyła się multimedialna  prezentacja Jasnej Góry, 
zawierająca m.in.  rys historyczny związany z obroną klasztoru. W dalszej kolejności  
niepełnosprawni mieli możliwość  spaceru  po wałach obronnych Jasnej Góry.  Po 
wspólnym obiedzie wycieczkowicze zwiedzili  Ratusz,  Kościół  Św. Zygmunta, 
Kościół Św. Barbary. W dalszej kolejności udali się na spacer po parkach  
jasnogórskich, gdzie zorganizowano krótką sesję terapeutyczną (grupę wsparcia). 
            Uczestnikami   wycieczki byli niepełnosprawni  podopieczni Fundacji i 
Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci   w Żywcu wraz z opiekunami 
oraz inni niepełnosprawni, współpracujący z Fundacją (osoby  niepełnosprawne  
chore na SM).  Łącznie 105 osób.  
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Dwudniowa  integracyjna wycieczka  na Rysiankę 

W  dniach 24-25 lipca  2008r.  Fundacja  zorganizowała dwudniową  
integracyjną   wycieczka na Rysiankę. 
         W pierwszym dniu, tj. 24.07.2008r.  wszyscy uczestnicy  zostali dowiezieni do 
Złatnej, skąd część dzieci  niepełnosprawnych oraz ich opiekunów  została  
wywieziona  do schroniska Rysianka przez  bus fundacyjny oraz przez samochody 
terenowe bezpłatnie  udostępnione przez  właściciela   schroniska oraz Nadleśnictwo 
z Węgierskiej Górki. Pozostała część uczestników  zdobywała górę  pieszo. Dla nich 
też specjalnie zakupiono kije trekingowe,  aby łatwiej  było wspinać się po górskim 
szlaku.  
    
         Po zakwaterowaniu  w schronisku i obiedzie uczestnicy  wzięli udział w 
integracyjnych zajęciach plastyczno-muzycznych zorganizowanych przez 
pracowników  (opiekunów) Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego.  Wieczorem  
odbyło się integracyjne ognisko – wspólne pieczenie kiełbasy,  śpiewy i zabawy. 
Późnym wieczorem  dzieci wraz z opiekunami udały się na spoczynek.   

                W drugim dniu wycieczki, tj. 25.07.2008r.,  po śniadaniu uczestnicy wybrali 
się na wycieczkę na halę Lipowską. 

Wszystkie dzieci  uczestniczące w wycieczce otrzymały dyplom za dzielność  w 
zdobyciu Rysianki. 

Po obiedzie  rozpoczęto przygotowania do powrotu.  Część uczestników, tak jak 
pierwszego dnia, została zwieziona  na dół, pozostała część uczestników  schodziła 
pieszo.  W Złatnej  czekał autobus, który  przewiózł  wszystkich wycieczkowiczów 
do Żywca.  

                 Pomimo, iż  pogoda nie dopisała  wszyscy byli bardzo zadowoleni  z 
wycieczki. Ogromną radością dla dzieci niepełnosprawnych  była możliwość 
oderwania się od codziennych  zajęć i terapii w Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnym.  Niezapomnianą frajdą było również spędzenie nocy poza domem, w 
schronisku, w towarzystwie innych  dzieci.    
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Uczestnikami  wycieczki byli niepełnosprawni  podopieczni Fundacji i 
Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w Żywcu wraz z opiekunami ,   
inne  zdrowe dzieci  oraz  osoby współpracujące  z Fundacją. 
W wyciecze wzięło udział łącznie 60 osób,  w tym:    32 dzieci  i  28 opiekunów 
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3.5. Działania  pozostałe: 

3.5.1. Wizyta   szwedzkich i tureckich  przedstawicieli  organizacji  działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych.   

 3  grudnia 2008r.  w  Fundacji Pomocy Dzieciom  oraz fundacyjnym 
Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym  dla Dzieci    gościła   13  osobowa  delegacja 
ze Szwecji  (Treleborga)  i Turcji (Alanii). W skład  delegacji szweckiej  wchodzili  
dyrektorzy  oraz nauczyciele i specjaliści z placówek i  szkół,  którzy  zajmują się 
niepełnosprawnymi,  natomiast  ze strony tureckiej  lekarze.  Wizyta  miała charakter  
wizyty studyjnej, mającej na celu  zapoznanie się  członków  delegacji  z   systemem   
edukacji   i rehabilitacji dzieci  niepełnosprawnych w Polsce.   Niniejsza wizyta 
odbyła   się m.in.  z okazji Dni Szwecji  organizowanych  w Cieszynie   pod 
patronatem  ambasady szweckiej.  

W czasie zwiedzania fundacyjnego Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego 
oraz obserwacji prowadzonych zajęć goście nie kryli zaskoczenia ilością 
oferowanych przez Centrum zajęć, różnorodnością stosowanych metod terapii i 
kwalifikacjami personelu.
           Celem wizyty była również promocja żywiecczyzny, jej walorów 
turystycznych, specyfiki kulinarnej i kultury góralskiej.

          W wizytacji oprócz Zarządu  Fundacji, Dyrekcji  Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnego dla Dzieci  i  pracowników    uczestniczyli również przedstawiciele  
władz miejskich   W-ce Burmistrz Żywca,  Starosta Powiatu oraz  Księżna  M. K. 
Habsburg.
      Niewątpliwie  spotkanie  to  zaowocuje nawiązaniem partnerskich kontaktów 
fundacji z placówkami szwedzkimi i tureckimi.
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3.5.2. Zbiórka Publiczna prowadzona    na podstawie  decyzji  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  nr  28/2008 z dnia 12 lutego 2008r.  

Zbiórka prowadzona była w formie   zbierania  dobrowolnych datków  do 
skarbonek ustawionych  w placówkach handlowych  i bankach, stacjach paliw, 
restauracjach, aptekach  na terenie  województwa śląskiego oraz  w formie  
dobrowolnych wpłat na konto bankowe Fundacji. 

Na dzień  31 grudnia 2008  roku  zebrano  953,03  zł
Powyższą kwotę zebrano do  skarbon.  Na specjalnie wyodrębnione konto nie 
wpłynęły żadne środki finansowe.  
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. 

W czasie trwania zbiórki doszło do kradzieży jednej skarbonki ustawionej w 
Restauracji KFC w Tychach, ul. Katowicka.  Do zdarzenia doszło w dniu 1 maja 
2008r. Sprawa została zgłoszona Policji , wszczęto postępowanie, które to następnie  
zostało umorzone. 
Zebrane środki wydatkowano w całości  na pokrycie   kosztów    wynagrodzenia  
rehabilitanta, prowadzącego   poradnictwo  i  specjalistyczną  terapię  dla dzieci 
niepełnosprawnych
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3.5.3. Remont budynku Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci.  

W roku 2008 Fundacja kontynuowała remont budynku Centrum, który obejmował 
przede wszystkim:
- kapitalny remont dachu – wymiana przegniłych krokwi i pokrycia,
- remont elewacji,
- remont parkingu oraz  chodnika wokół budynku. 
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4. Beneficjenci Fundacji. 
190  dzieci   niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością   objętych  

terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz 195 
rodziców i opiekunów tychże dzieci 

ok. 280  osób i  dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego korzystających 
z innych    form działań ,  np.  udział  w  zajęciach  integracyjnych, 
wycieczkach,    korzystanie z transportu, )

11 osób dorosłych niepełnosprawnych  oraz 11 opiekunów  tych osób – z  
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego , Koło w Żywcu 

  
Beneficjenci Fundacji   pochodzili z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.  

5. Informacja o zatrudnieniu                                    
(informacja   na dzień 31 grudnia 2008r.)

5.1.  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 0/2 -
2. Księgowy 1 0,5 -
3. Kierowca 2 2 -
Oraz
5 Pracownik gospodarczy/dozorca  1 1 Poborowy  odbywający 

zastępczą służbę 
wojskową

RAZEM 5 3,7 
Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia i o dzieło  zawarte w roku 2007

3 Lekarz psychiatra 1 4 dni konsultacji 

8
Nauczyciele  prowadzący zajęcia  
integracyjne, artetarapię,  terapię 
zajęciową  oraz zajęcia taneczne 

5 866  godzin 

9 Pracownik budowlany/ 
gospodarczy /stolarz  

1 220 godzin 

10 Informatyk 1 25 godzin  
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5.2.  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 rehabilitacji medycznej / Dyrektor 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 
1 1 -

2 Lekarz neurolog 1 0,2 -
3. Fizjoterapeuta 8 8 -

4. 
Oligofernopedagog, nauczyciel,  
nauczyciele wspomagający, pomoc 
nauczyciela  

20 16,5
-

5. Pomoc nauczyciela /sprzątaczka    3 2,5 -
6 Psycholog 3 3 -
7 Logopeda 2 2 -
8 Pielęgniarka  2 2 -
9 Pracownik gospodarczy/konserwator 3 2 -
10 Księgowy 1 1 -
11 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 1 0,5 -
12 Pracownicy  administracyjno- biurowi  2 1,5 -
Razem 47 40,2 -

Osoby odbywające staż absolwencki w 2008 roku
1 Pomoc Nauczyciela  

okres stażu – 01.10.2007 do 31.03.2008 
1 1 Osoba zatrudniona  po 

odbyciu stażu przez 
CREdD

2 Pomoc nauczyciela  
okres stażu – 27.11.2007  do  
1 kwietnia 2008 

1 1 Osoba przerwała staż 
absolwencki, podejmując  
zatrudnienie w Policji 

3 Pomoc nauczyciela  
okres stażu – 02.07.2008 do 01.01.2009 

1 1 Osoba zatrudniona  po 
odbyciu stażu przez 
CREdD

4 Fizjoterapeuta  okres stażu – 11.09.2008 do 
10.03.2009 

1 1 Osoba przewidziana do 
zatrudnienia po 
zakończeniu stażu w 
2009r. 

5. Fizjoterapeuta  okres stażu – 27.10.2007  
do 26.05.2009

1 1 Osoba przewidziana do 
zatrudnienia po 
zakończeniu stażu w 
2009r. 

Razem 5 5
Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2007r. 

2 Pracownik gospodarczy/sprzątający  2 640 godz. Osoby pracujące w 
zastępstwie  
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3.5.2. Środki finansowe  zebrane w ramach  1 % za 2008r. 

W roku 2008    Fundacja   zebrała   107 345,63  zł 
Powyższe  środki   wydatkowano:
jako wsparcie  finansowe podmiotów  prowadzących działalność zgodną ze 

statutem Fundacji, tj. 
o 400,00 zł na Fundację Pomocy dzieciom Specjalnej Troski PER CORDA  

w  Łodygowicach  
o 3600,00 zł  na rzecz   Niepublicznej Szkole  Podstawowej im. Kardynała 

S. Wyszyńskiego w Żywcu 
o 3 800,00 z na rzecz Gimnazjum Katolickiego w Żywcu 
o 2 700,00 zł   na rzecz Stowarzyszenia  Rozwoju Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Żywcu Moszczanicy 
o 5100,00 zł na  rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły podstawowej nr 

4 w Żywcu 
49 046,87 na działalność statutową Fundacji   (modernizacja budynku, zakup 

sprzętu i wyposażenia, wynagrodzenie rehabilitantów,  zakup paczek  na Mikołaja 
dla podopiecznych Fundacji.      

Pozostała kwota  w wys. 42 498,76 zł  została przeniesiona  do wydatkowa na rok 
2009 z przeznaczeniem na działalność  statutową Fundacji.   

6. Informacje pozostałe 
6.1.  Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych. 

Nazwa organu 
zlecającego  

zadanie

Nr i data 
zawartej umowy

Okres 
realizacji 
umowy

Przedmiot umowy Przyznana 
kwota

Rozliczona 
kwota

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu  46/TKSP/T/08 z dnia 

09.06.2008

Od 09.06.2008 
do 31.07.2008 

Dotacja na rzecz Fundacji na 
realizację programu 
„Wycieczka  turystyczna na 
Rysiankę” 

800,00 800,00

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 
31.12.2007.

- 379 832,91 zł  za  
okres od 1 

stycznia 1008 do 
31.12.2008

118/08 z 26.05.2008 9 czerwca 2008 
Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu  
„Wycieczka do 
Częstochowy” 

2 720,00  zł 2 463,00   zł
Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 140/08 z  02.07.2008 24-25 lipca 2008  

Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu 
„Wycieczka  turystyczna na 
Rysiankę”

3 480,00  zł 3 480,00  zł
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Województwo Śląskie  1358/ROPS/2008  z 
dnia 21.07.2007

21.07.2008 –
31.12.2008

Dotacja na rzecz Fundacji  na 
realizację Programu 
„Kompleksowe działania na 
rzecz dzieci 
niepełnosprawnych” 

24 950,00zł 24 950,00 zł
+ 44,91 1zł

Narodowy Fundusz 
Zdrowia  

1) 122/210991/05/2008 

2) 122/210799/05/2008

01.01.2008 do 
31.12.2009

Kontrakt o świadczenie  
usług medycznych 

350 624,28 zł 350 624,28 zł

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

- 01.01.2008 do 
31.12.2008

Dotacja oświatowa 1 346 660,00 zł 1 346 660,00 zł

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
od. Śląski 

7 PA/000004/14/D 
01.01.2008 do 
31.12.2008  

Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu  
PARTNER  III 

140 344,00 zł 139 926,56 zł

Gmina Czernichów 14/2008  z 
02.01.2008

02.01.2008 do 
31.01.2008 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych 

3 333,28 zł 3 333,28zł

Gmina Gilowice Z dnia  02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych

21 666,00 zł 21 666,00  zł

Gmina Szczyrk SOKSiT.1/08 z dnia 
02.02.2008r. 

od 01.02.2008 
do 30.06.2008

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych

2 500,00 zł 2 500,00 zł

FZ/N/01/2008  z 
02.01.2008 

02.01.2008 do 
30.06.2008

FZ:0815/29/2008
Z 01.09.2008 

01.09.2008 do 
30.09.2008 Gmina Ślemień 

FZ: 0815/32/2008 
Z 26.09.2008 01.10.2008 do 

15.10.2008 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych 3 124,00 zł 3 124,00 zł

Gmina Węgierska  
Górka   (Gminny 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 
Szkół) 

2/2008 z 02.01.2008 
02.01.2008 do 
31.12.2007 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych

40 890,00 zł 40 890,00 zł

Gmina Żywiec –
szkoła Podstawowa 
nr 1 

3/2008 z 
23.07.2008r. 

01.09.2008 do 
31.12.2008

Dofinansowanie 
transportu dziecka 
niepełnosprawnego 

1 600,00 zł 1 600,00  zł

Gmina Żywiec –
Szkoła Podstawowa
 nr 3

1/2008  z 02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych

12 000,00 zł 12 000,00 zł

Gmina Żywiec –
Szkoła Podstawowa 
nr 5 

2/2008  z 02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  
niepełnosprawnych

4 000,00 zł 4 000,00 zł

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   

12 038,29 zł 12 038,29 zł

                                               
1 Rozliczone odsetki bankowe 
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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:          -     2 374 277,33 zł        
W tym: 
Dotacje: -  2 247 896,96 zł 
Darowizny: - 10 937,70  zł
Zbiórka Publiczna - 953,03 zł 
1 %: - 107 345,63  zł
Przychody z działalności 
statutowej  odpłatnej 
pożytku publicznego  - 420,00 zł
Pozostałe przychody z 
działalności statutowej - 4 950,42 zł 
Odsetki bankowe - 1 773,59  zł 

Poniesione koszty: 
a) na realizację celów statutowych  - 2 100 928,74  zł 
b) administrację - 17 315,24  zł

6.2. Odpisy uchwał Zarządu. 
Uchwała nr 1/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 lutego 2008
w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2007. 
Uchwała nr 2/2008 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom  z dnia  29 lutego 2008
w sprawie:  finansowania  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2008.
Uchwała nr 3/2008 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  29 lutego 2008
w sprawie:   sposobu  finansowania  kosztów lokalowych   Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2008.
ANEKS nr 1  do Uchwały nr 2/2008  Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom
z dnia  29 lutego 2008  w sprawie:  finansowania  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 
dla Dzieci  w roku 2008.
Uchwały stanowią załącznik  do niniejszego sprawozdania.

6.3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej  
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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: 
80 515,10  zł   w tym:   5 763,40  zł  premie
Wynagrodzenia w Centrum: 

1 284 499,84  zł   w tym:   124 540,63  zł – premie;  60 900,00  zł – nagrody 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

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: 
- 32 600,00  zł 
Umowy zlecenia zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci: 
- 3 360,00  zł 

6.5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.  
Fundacja nie udzieliła w roku 2008  żadnych   pożyczek  

6.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

Poniższe rachunki bankowe Fundacji: 
13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 
34 8137 0009 0014 5802 2000 0020
55 8137 0009 0014 5802 2000 0030
76 8137 0009 0014 5802 2000 0040
97 8137 0009 0014 5802 2000 0050
21 8137 0009 0014 5802 2000 0060
42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 
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oraz  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci: 
58 8137 0009 0026 4617 2000 0010
03 8137 0009 0026 4617 2000 0030

prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Żywcu,  Rynek 23

Stan na 31 grudnia 2008r.  
13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 -   2 530,65 zł 
oraz konta pozostałe: 
34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 - 3 683,66 zł
55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 - 0,18 zł
76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 - 21 427,88 zł
97 8137 0009 0014 5802 2000 0050 - 446,81 zł
21 8137 0009 0014 5802 2000 0060 - 772,01 zł
42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 - 378,87  zł 

Rachunek  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego: 
Bank Spółdzielczy 
58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 - 1 638,15   zł
03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 -  9 332,07  zł  

6.7. Wartość nabytych akcji i obligacji. 
Fundacja w roku 2008nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji.

6.8  Wartość  nabytych pozostałych środków  trwałych, 
Urządzenie techniczne i maszyny – 200 372,75 zł 
Środki trwałe w budowie –  306 381,86 zł 
Środki trwałe – modernizacja użytkowanego  budynku   –  306 472,71  zł 
Wartości niematerialne i prawne – 6 362,56 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 2008 nie nabyła żadnych nieruchomości.  
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6.11. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe  
oraz wynik tej działalności. 

fffffffffffffffffffffff

Nazwa organu 
zlecającego  

zadanie

Nr i data 
zawartej umowy

Okres 
realizacji 
umowy

Przedmiot umowy Przyznana 
kwota

Rozliczona 
kwota

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu  46/TKSP/T/08 z dnia 

09.06.2008

Od 09.06.2008 
do 31.07.2008 

Dotacja na rzecz Fundacji na 
realizację programu 
„Wycieczka  turystyczna na 
Rysiankę”

800,00 800,00

118/08 z 26.05.2008 9 czerwca 2008 
Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu  
„Wycieczka do 
Częstochowy” 

2 720,00  zł 2 463,00   zł
Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 140/08 z  02.07.2008 24-25 lipca 2008  

Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu 
„Wycieczka  turystyczna na 
Rysiankę”

3 480,00  zł 3 480,00  zł

Województwo Śląskie  1358/ROPS/2008  z 
dnia 21.07.2007

21.07.2008 –
31.12.2008

Dotacja na rzecz Fundacji  na 
realizację Programu 
„Kompleksowe działania na 
rzecz dzieci 
niepełnosprawnych” 

24 950,00zł 24 950,00 zł
+ 44,91 2zł

Narodowy Fundusz 
Zdrowia  

1) 122/210991/05/2008 
2) 122/210799/05/2008

01.01.2008 do 
31.12.2009

Kontrakt o świadczenie  
usług medycznych 

350 624,28 zł 350 624,28 zł

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

- 01.01.2008 do 
31.12.2008

Dotacja oświatowa 1 346 660,00 zł 1 346 660,00 zł

Gmina Czernichów 14/2008  z 02.01.2008 02.01.2008 do 
31.01.2008 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 3 333,28 zł 3 333,28zł

Gmina Gilowice Z dnia  02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 21 666,00 zł 21 666,00  zł

Gmina Szczyrk SOKSiT.1/08 z dnia 
02.02.2008r. 

od 01.02.2008 do 
30.06.2008

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 2 500,00 zł 2 500,00 zł

FZ/N/01/2008  z 
02.01.2008 

02.01.2008 do 
30.06.2008

FZ:0815/29/2008
Z 01.09.2008 

01.09.2008 do 
30.09.2008 Gmina Ślemień 

FZ: 0815/32/2008 
Z 26.09.2008 01.10.2008 do 

15.10.2008 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 3 124,00 zł 3 124,00 zł

Gmina Węgierska  
Górka   (Gminny 
Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół) 

2/2008 z 02.01.2008 
02.01.2008 do 
31.12.2007 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 40 890,00 zł 40 890,00 zł

Gmina Żywiec – szkoła 
Podstawowa nr 1 

3/2008 z 23.07.2008r. 01.09.2008 do 
31.12.2008

Dofinansowanie transportu 
dziecka niepełnosprawnego 1 600,00 zł 1 600,00  zł

Gmina Żywiec –
Szkoła Podstawowa
 nr 3

1/2008  z 02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 12 000,00 zł 12 000,00 zł

Gmina Żywiec – Szkoła 
Podstawowa nr 5 

2/2008  z 02.01.2008 02.01.2008 do 
31.12.2008 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 4 000,00 zł 4 000,00 zł

                                               
2 Rozliczone odsetki bankowe 
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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   

12 038,29 zł 12 038,29 zł

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych od. 
Śląski 

7 PA/000004/14/D 
01.01.2008 do 
31.12.2008  

Dotacja na rzecz Fundacji  
realizację Programu  
PARTNER  III 

140 344,00 zł 139 926,56 zł

Wynik finansowy:  674,44 zł 

6.12. Dane  o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

1 125 652,19 zł 

6.13. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych  sprawozdania 
dla celów statystycznych: 
   194 702,84  zł 

6.14. 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.

6.15.Informacja  o darowiznach  publikowana zgodnie z przepisami ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych 

Łączna kwota otrzymanych darowizn  -   10 937,70   zł  
Darowizny wyszczególnione zostały w  CIT 8 i załącznikach.  

6.16.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. 
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6.17.Informacja  o  wywiązywaniu się obowiązków w zakresie przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących 
z nielegalnych  lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu  
terroryzmowi

Fundacja realizuje  niniejszy obowiązek 

6.18.Kontrola  działalności fundacji w roku 2008.
W roku 2008 w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli .  

6.19.Informacja o odpłatnych  świadczeniach realizowanych  przez Fundację w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

Przychody : 420,00 zł
Koszty: 420,00  zł  
Opłata wniesiona  przez  uczestników  za szkolenie  prowadzone przez Fundację   w 
ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.  

6.20.Dane  o wielkości  objętych  udziałów  w spółkach prawa   handlowego, ze 
wskazaniem  tych spółek.  

Nie dotyczy 

………………………………….
     Podpisy członków Zarządu 

Data zatwierdzenia sprawozdania: 20.03.2009

Organ zatwierdzający:  Rada Nadzorcza Fundacji  -  Uchwała nr 1/2009 z dnia 20.03.2009 

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(podpisy  członków Rady Nadzorczej) 


