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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE, REJESTROWE  O FUNDACJI  
 

1.1. NAZWA I ADRES  FUNDACJI: 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom 

ul. Witosa 3  

34 – 300 Żywiec 

tel. 861-09-85,  

e-mail: fundacjapm@go2.pl 

 

1.2. 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 organizacje  pożytku publicznego.  

 

1.3. REGION:  070909374   

1.4. NIP:  553 20 42 332  

 

 

1.5. ORGANY FUNDACJI: 

 

 FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 

 

 RADA NADZORCZA: 

Bogusław Syska  - Członek Rady Nadzorczej    

Henryk  Cebrat  - Członek Rady Nadzorczej     

Maciej Król   - Członek Rady Nadzorczej    

 

 ZARZĄD FUNDACJI: 

Renata Błecha  - Prezes Fundacji      

Zofia Bury    - W-ce  Fundacji     

Krzysztof Błecha - Członek Zarządu   

Seweryn Gawron - Członek Zarządu   

 

 

mailto:fundacjapm@go2.pl
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1.6. CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 

Celem Fundacji jest: 

- 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 

- Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej   

- 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 

 

& 10. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 

a) Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , 

rehabilitację i edukację dzieci  i młodzieży  

b) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-

edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

c) organizacja transportu beneficjentów fundacji  

d) zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych 

e) organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych dla 

dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i 

patologicznych    

f) organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  integracyjnym dla 

niepełnosprawnych i ich rówieśników 

g) organizacja turnusów rehabilitacyjnych 

h) działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa , szkoleń , instruktaży , 

wykładów  z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich 

opiekunów 

i) pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym 

dla sierot 
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j) pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i 

patologicznych,  dzieciom niepełnosprawnym i chorym i ich rodzinom   

k) dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych, 

l) organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o 

charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 

m) organizacja  i rozdział darów 

n) organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową 

fundacji 

o) podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków  

wykorzystywanych do realizacji celów fundacji 

p) powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych  poprzez które 

realizowane są cele statutowe fundacji 
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2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

FUNDACJI W 2011R. W ODNIESIENIU DO  JEJ CELÓW  

STATUTOWYCH.  

 
 

2.1. Organizacja  terapii, rehabilitacji  i edukacji dzieci 

niepełnosprawnych oraz  zagrożonych niepełnosprawnością   w  

fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno  Edukacyjnym dla Dzieci   
 

Fundacja  realizując swe główne cele prowadzi Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjne dla dzieci. 

W ramach prowadzonej kompleksowej terapii 43  dzieci  niepełnosprawnych 

brało udział w codziennych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych  podczas 

kilkugodzinnego pobytu w Centrum. Grupa tych dzieci realizowała w naszej 

placówce równocześnie obowiązek szkolny.  

Druga grupa - 357 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych  

niepełnosprawnością  objęte było opieką w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju lub innej opieki rehabilitacyjnej i uczestniczyło  w terapii średnio  2-3  x w 

tygodniu, bądź korzystało ze specjalistycznych porad lekarskich .  

Praca z dziećmi  obejmowała  kompleksową  rehabilitację lub  terapię 

wczesnego wspomagania rozwoju.  Na kompleksową  terapię  składały się 

rehabilitacja lecznicza i społeczna, zajęcia logopedyczne i psychologiczne, terapia 

zajęciowa, terapia pedagogiczna, konsultacje i badania lekarzy specjalistów 

rehabilitacji med., neurologii dziecięcej .      

Udzielono łącznie  17 161  kompleksowych  porad i konsultacji .  

 

Terapia oraz zajęcia edukacyjne  prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany 

personel  NZOZ  Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego, tj.:    

- lekarzy 

- fizjoterapeutów 

- psychologów 

- logopedów  

- oligofrenopedagogów,  

- nauczycieli  

- arteterapeutów  
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Dodatkowo w ramach odrębnych projektów  Fundacja  organizowała również: 

 

 Dożywanie dzieci.   

Dożywaniem  objęto  grupę   18-stu   dzieci niepełnosprawnych  pochodzących z 

rodzin ubogich, wielodzietnych lub niepełnych.  Dzieci raz dziennie w czasie pobytu 

w fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym otrzymywały  posiłek 

regeneracyjny,  na który składało   jedno danie obiadowe (zupa lub drugie danie) lub 

inny posiłek w zależności od dziecka i jego indywidualnej diety wynikającej z 

niepełnosprawności. Działania te zapobiegły niedożywieniu  dzieci, bowiem  często 

codzienny  dowóz do placówki tam i z powrotem zajmował  nawet  do 3 godz.,   

plus kilka godzin  pobytu w Centrum sprawiało, iż dzieci przez długi czas nie miały 

zapewnionego właściwego, różnorodnego i  ciepłego posiłku. Zakupione  środki 

spożywcze wykorzystywano  również  do nauki samodzielnego przygotowywania 

posiłków  oraz nauki czystości  w ramach zajęć dotyczących samoobsługi.  

Zakupiono serki, owoce, jogurty, napoje oraz  1021  posiłków (zupa lub drugie 

danie)   w firmie cateringowej.       

Ponadto wszyscy podopieczni Fundacji od stycznia do września 2012r. 

otrzymywali  ciasta  przekazywane  Fundacji w ramach darowizny  przez  cukiernię 

z  Czernichowa.             

 
 Wyjazdy, wycieczki,  działalność rekreacyjna 

W trakcie roku nasi niepełnosprawni podopieczni mogli skorzystać z  oferty rekreacyjnej  

organizowanej przez Fundację. Były to wyjazdy: 

 do teatru, do kina,  

 krajoznawcze, rekreacyjne do lasu, do parku, w góry – Grojec, Szyndzielnia, 

Żar, wycieczki  do stadniny koni, do  zoo, w celu zapewnienia dzieciom 

kontaktu z  żywą przyrodą,  

 tematyczne związane z porami roku,      

 rejs statkiem po jeziorze żywieckim   

 kulig 

 do miejsc pamięci – pomniki, cmentarze,  

 do miasta, do kawiarni, do  sklepu, na pocztę, przejazdy miejską komunikacją  

w celu  nauki  zachowania się  i korzystania z miejsc  użyteczności publicznej 

i nauki zasad zachowania ostrożności  na drodze,    

  

 Cykliczne zajęcia rozwijające sprawność ruchową i fizyczną  dzieci  

 Zajęcia w Figloraju  

Zorganizowano  10 wyjazdów do  Figloraju. Dzięki tym wyjazdom dzieci mogły  

rozwijać swoją sprawność ruchową, usprawniać motorykę, równowagę,   

koordynację  wzrokowo – ruchową, jak również  integrować się ze zdrowymi 

dziećmi.   Wyjazdy do  Figloraju  stanowiły dla dzieci urozmaicenie codziennej 

rehabilitacji.     
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 Zajęcia ruchowo-taneczne  

Zorganizowano ponad 32 zajęcia taneczne –ruchowe dla dwóch grup dzieci. Zajęcia  

I grupy odbywały się w godzinach dopołudniowych dla dzieci niepełnosprawnych 

objętych terapią w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci,  zajęcia dla II 

grupy dzieci starszych  upośledzonych umysłowo odbywały się w godzinach 

popołudniowych. W zajęciach wzięło udział  łącznie 18 dzieci.  W czasie zajęć dzieci 

uczyły się prostych form tanecznych tańców ludowych, związanych z tradycją 

regionu żywieckiego. Do zajęć wykorzystywano  posiadane przez Fundację stroje 

ludowe oraz instrumenty muzyczne.  Dzięki realizacji tego działania dzieci 

niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością miały zapewniony 

systematyczny  udział  w  zajęciach ruchowych,  co  korzystnie  wpłynęło  na ich  

zachowanie i poprawę ich zdrowia i sprawności.  Podczas zajęć uczyły się 

wzajemnej współpracy i pomocy.  Rozwijały również  koncentrację  i pamięć, gdyż 

musiały zapamiętać teksty piosenek oraz  poszczególne  układy i kroki taneczne.   

Motywacją dla nich była możliwość  ubrania kolorowych  ludowych strojów 

żywieckich i występ przed pozostałymi dziećmi. Pokonywały wtedy swoją 

nieśmiałość  i rozwijały komunikatywność.   
 

 Inne imprezy: 

Fundacja  zorganizowała dla wszystkich  podopiecznych spotkanie z Mikołajem, 

rozdano ok.150  paczek mikołajkowych.  
 

2.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
 

         W ramach  niniejszego  działania  Fundacja zapewniła  16  dzieciom  

niepełnosprawnym   w wieku 3-15 lat   transport  fundacyjnymi busami z domów 

rodzinnych do miejsc codziennej rehabilitacji i edukacji.  Wśród dzieci były głównie 

dzieci zamieszkałe w odległych miejscowościach powiatu żywieckiego.  Dzieci 

zabierano rano z domu i odwożono w godzinach popołudniowych, po zakończeniu 

zajęć.    

Dzięki realizacji tego zadania zapewniliśmy dzieciom  niepełnosprawnym 

dostęp do codziennej  specjalistycznej terapii i edukacji, gdyż dojazd dla dzieci z  

odległych wiosek oddalonych od Żywca jest szczególnie utrudniony. Dzieci te 

bowiem  pochodzą przede wszystkim z   ubogich rodzin, których nie stać na 

finansowanie dojazdu do placówek rehabilitacyjnych lub organizację  transportu we 

własnym zakresie, gdyż wiąże się to z koniecznością korzystania z publicznych 

środków transportu,  a są  to często dzieci  leżące i na wózkach inwalidzkich.  

Transport  odbywał się dwom fundacyjnymi  busami.  
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2.3.  Organizacja poradnictwa  dla osób  niepełnosprawnych i ich 

opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z 

niepełnosprawnością.     
W roku 2011  osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie   mogli korzystać  

z poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były bezpośrednio w 

biurze Fundacji lub telefonicznie. Prowadzono również  poradnictwo specjalistyczne  

z zakresu pielęgnacji  i rehabilitacji   dziecka niepełnosprawnego.   

W ramach tego działania zorganizowano również   szkolenia z pierwszej    

pomocy dla  rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, u 

których schorzenia podstawowe lub towarzyszące stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie życia. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Centrum Szkoleń i Symulacji 

Pogotowia Ratunkowego w Bielsku – Białej.  

          Dzięki szkoleniu uczestnicy  nabyli  teoretyczne  i praktyczne umiejętności  w 

zakresie udzielania pierwszej  pomocy. Posiadanie przez nich takiej wiedzy jest 

niezbędne, gdyż w każdej chwili opiekując się dzieckiem  niepełnosprawnym  mogą 

stanąć przed  koniecznością    ratowania ich życia.   

        Podczas szkolenia  został wykorzystany zakupiony   manekin szkoleniowy, 

zakupiony przez Fundację, który będzie wykorzystywany  do prowadzenia 

kolejnych szkoleń i instruktaży indywidualnych dla rodzin dzieci z wielorakimi 

niepełnosprawnościami. 

W szkoleniu wzięło udział 15 rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

 

2.4. Integracyjne imprezy:                                                       
 Organizacja wycieczki integracyjnej 

Fundacja zorganizowała dwudniową  wycieczkę  do Zakopanego. W wyciecze 

wzięło udział  łącznie 50 osób, w tym 25 dzieci (16 niepełnosprawnych i 9  zdrowych 

rówieśników) oraz  25 opiekunów.   

Wyjścia w góry  dla dzieci niepełnosprawnych są praktycznie niemożliwe 

dlatego też wycieczka  ta otworzyła  przed nimi  takie możliwości.  Pomimo swoich 

ograniczeń fizycznych dzieci mogły znaleźć się w samym sercu Tatr. Wycieczka 

stanowiła  dla nich  żywą lekcję zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, 

pokonywania własnych barier. Uczestnictwo w wycieczce   umożliwiło również  

dzieciom, zarówno tym niepełnosprawnym  jak i zdrowym,    poprawę  kondycji 

zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,  poznanie różnych  form aktywnego 

wypoczynku.  
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*************** 

Powyższe działania prowadzone przez Fundację  miały i mają  na celu 

zapewnienie  leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz wszechstronnego wsparcia i 

rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zapobieżenie powstawaniu 

niepełnosprawności  u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Umożliwienie 

dzieciom  codziennej terapii i edukacji  w  Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  

było i jest  dla nich,  jak również dla ich rodziców i opiekunów  ogromnym 

wsparciem. Dla dzieci niepełnosprawnych, a później jako dorosłych osób z 

niepełnosprawnością, w życiu  bardzo ważne  jest  funkcjonowanie w 

społeczeństwie, w  tym integracja z osobami sprawnymi oraz poczucie  akceptacji w 

grupie ludzi pełnosprawnych. Każde dziecko, również to niepełnosprawne 

ruchowo, musi być wychowywane tak, by mogło osiągnąć samodzielność życiową 

na miarę swoich możliwości. Dlatego zdaniem fundacyjnego Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego jest uczenie dzieci samoobsługi w czynnościach 

codziennych, samodzielnego poruszania się, jak  najsprawniejszego posługiwania się 

rękami, słownego komunikowania się z otoczeniem i dbania  o wygląd zewnętrzny. 

Możliwość opanowania czynności samoobsługowych to również droga do 

samodzielności w dalszym życiu.  W ramach zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych  

dążymy do tego, by każde dziecko w miarę swoich możliwości mogło zdobyć  

samowystarczalność w zakresie  przemieszczania się w przestrzeni (samodzielnie 

lub za  pomocą sprzętu ortopedycznego), jedzenia i picia, sygnalizowania i 

załatwiania czynności fizjologicznych, rozbierania się i ubierania, dbania o swoją 

higienę osobistą oraz  innych czynności życia codziennego, dobranych do wieku, 

możliwości i zainteresowań dziecka, np.  przygotowywanie prostych posiłków, 

robienie porządków, podlewanie kwiatów, opieka nad  zwierzęciem. Nauczenie 

dzieci wykonywania w miarę możliwości samodzielnie czynności dnia codziennego 

pozwala  na odciążenie rodziców.  Codzienny kontakt z  rówieśnikami daje również  

możliwość nawiązywania cennych kontaktów z kolegami i koleżankami, jak również 

integracji ze światem osób pełnosprawnych.  

Wykorzystywanie podczas zajęć różnorodnych pomocy edukacyjnych  

pomagały niwelować  i likwidować bariery edukacyjne.   

Z kolei udział w zajęciach tanecznych oraz  ruchowo – sportowych dał im 

możliwość rozwoju  fizycznego  i psychicznego,  dodał  pewności siebie, wzmocnił  

poczucie ich wartości i wytrwałości. Sport  był  również dla  nich doskonałą formą 

rywalizacji i był  świetnym elementem integracyjnym. Odgrywał  także rolę 

motywacyjną i wspomagał  rehabilitację. 

Terapii dzieci  towarzyszyły   działania  wspierające rodziców w procesie jego 

rehabilitacji i leczenia  
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2.5. Organizacja  pomocy charytatywnej oraz   działalność w ramach 

pomocy społecznej.  

 
1. Fundacja  przekazała dary rzeczowe na łączną kwotę  4 680,26 zł   (sprzęt AGD, 

żywność, środki czystości, sprzęt rehabilitacyjny) dla czterech rodzin  

wielodzietnych, ubogich, z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przekazała 

3000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją letniego 

wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich, organizowanego przez Parafię  pw. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu. Środki finansowe  na realizację  

niniejszych  działań  pochodziły z darowizny  przekazanej przez Arcyksiężną 

Marię Krystynę Habsburg  oraz  przez Stowarzyszenie Dzieci Zamku. 

2. Fundacja pokryła koszty usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla    

niepełnosprawnego rodzeństwa Szymona i Wiktorii, w wys. 936,00  poprzez 

zatrudnienie  w ramach  umowy zlecenia opiekunki.   Środki  na w/w cel  

zebrano  podczas koncertu  charytatywnego organizowanego przez Żywiecką 

Pozytywkę.  

3. Fundacja przekazała 656,54 zł na rzecz  niepełnosprawnego Krystiana  z 

przeznaczeniem na zakup leków, środków pielęgnacyjnych, odżywek i innych 

wydatków związanych z pielęgnacją i leczeniem. Środki na w/w działanie 

pochodziły z darowizny przekazanej przez  Miejski  Zakład Energetyki Cieplnej 

EKOTERM w Żywcu. 

4. Fundacja sfinansowała rehabilitację niepełnosprawnego  Dawida, podopiecznego 

Fundacji.  Środki  w wys. 960,00 zł zostały przekazane przez   Fundację  POLSAT 

jako dotacja celowa. 

 

2.6 . Wspieranie i promocja wolontariatu. 
 

Przez cały 2011 rok w działania fundacji działało kilku wolontariuszy. Była to 

głównie młodzież, która pomagała okazjonalnie w prowadzeniu zajęć głównie 

artystycznych i rekreacyjnych. 

W lipcu przez dwa tygodnie w Fundacji przebywały  również 3 grupy 

wolontariuszy z Anglii oraz Hiszpanii,  którzy codziennie pomagali w organizacji 

zajęć z naszymi podopiecznymi. 
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2.7. Działania pozostałe.  
 

 Fundacja zrealizowała projekt współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego  

Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczący pielęgnacji  

drzewostanu na terenie Fundacji. Pielęgnacji poddane zostały zabytkowe  

drzewa, które w wyniku rozrostu koron musiały zostać przycięte, gdyż stwarzały 

zagrożenie  dla ludzi oraz  samochodów. W ramach pielęgnacji wycięto jedno 

pochylone drzewo, które groziło  zawaleniem  się.     

 Fundacja w 2011  rozpoczęła  inwestycję budowlaną  w ramach projektu   

„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego powojskowego terenu  Fundacji 

Pomocy Dzieciom w Żywcu dla celów społecznych, edukacyjnych i 

rekreacyjnych”  współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Przedmiotem projektu  

jest  rozbudowa  istniejącego budynku Fundacji poprzez dobudowę  lewego 

skrzydła  oraz   zagospodarowanie  infrastruktury  otoczenia  budynków poprzez 

budowę ogrodu terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjnego.  

 

W wyniku realizacji projektu istniejące fundacyjne Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjne dla Dzieci  zostanie  rozbudowane, a  utworzona nowa  baza  lokalowa,  

wyposażona  w nowoczesny  sprzęt  umożliwi  wprowadzenie innowacyjnych 

metod w zakresie   terapii   dzieci oraz prowadzenia szeregu programów społeczno – 

rekreacyjnych  na rzecz dzieci. Wpłynie to również na objęcie opieką  większej liczny 

dzieci, wzrost  poziomu i skuteczności świadczonych przez Fundację usług na rzecz 

dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych  ale  zwiększy się również  ilość dzieci i 

osób korzystających z pomocy, ze świadczeń i programów  realizowanych przez 

Fundację.    

 Na budowę ogrodu Fundacja otrzymała również darowiznę od Firmy Eaton 

Automotive System sp. z o.o. z Bielska–Białej w wys. 59 742,45zł.   Ponadto firma 

Eaton  ramach  programu  wolontariatu pracowniczego  pomaga w rozwiązywaniu 

problemów społeczności lokalnej. W związku z tym  zorganizowała we wrześniu w 

Fundacji 2-dniową akcję, w której ponad 30 pracowników  z firmy Eaton wzięło 

udział w pracach budowlano-ogrodniczych w ogrodzie.  Wśród  nich  znaleźli się 

również dyrektor generalny wraz z dwunastoma dyrektorami europejskiej dywizji 

automotive. Po pracy zorganizowano również  spotkanie i zabawę  z podopiecznymi 

Fundacji, w trakcie którego  dyrektorzy  przekazali dzieciom  prezenty. 
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2.8. Beneficjenci Fundacji.  
 

 Ponad 400  dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością   

objętych było  terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz  

ok.200  rodziców i opiekunów tychże dzieci  

 ok. 100  dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało  z innych    

form działań ,  np.  udział  w  zajęciach  integracyjnych, wycieczkach,  korzystanie 

z transportu,  

   

Beneficjenci Fundacji   pochodzili z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.   
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 

zezwalającego/ 

dotującego/finansujące

go /  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

 

Okres realizacji 

zadania/ 

czynności  

 

 

Przedmiot umowy/ 

czynności prawnej  

 

 

Przyznana 

kwota 

 

 

Rozliczona/ 

zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

122/210791/05/201

1 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Kontrakt o świadczenie  

usług medycznych 

664 529,12 646 995,69 

17 533,43 zł  

 na 2012rok 

Starostwo Powiatowe 

w Żywcu 

 

---------------- 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dotacja oświatowa na 

realizację  edukacji 

1 871 105,85 1 856 105,85 

15 000,00 zwrot 

w 2012r. 

 

 

Województwo Śląskie 

2765/ROPS/2011 

z  dnia 

28.09.2011r. 

 

 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

programu 

„Kompleksowe 

działania na rzecz 

niepełnosprawnych” 

 

 

19 300,00 

 

 

19 300,00 

 

 

 

PFRON  

Aneks nr 3 z 

7.07.2011r. do 

umowy nr 

ZZO/000044/14/D  

z 29.07.2010 

 

 

01.04.2011 do 

31.03.2012 

„Prowadzenie 

rehabilitacji os. 

Niepełnosprawnych w 

różnych typach 

placówek. Rehabilitacja 

dzieci z powiatu 

Żywieckiego” 

 

 

 

70 412,00 

 

 

52 436,42 

 

17 976,08 do 

rozliczenia w 

2012 

Gmina Świnna Umowa z dnia 

31.01.2011 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

3 500,00 

 

3 500,00 

Gmina Gilowice Umowa z dnia 

31.01.2011 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

32 445,30 

 

32 445,30 

Gmina Żywiec – 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

Umowa nr 1/2011 

z dnia 17.12.2010 

01.01.2011 

do 31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

11 000,00 11 000,00 

 

WFOŚ w Katowicach 

428/2010/257/OP/

wk/D z 

10.11.2010r. 

02.11.2010r. – 

30.04.2011r. 

Prace pielęgnacyjno-

konserwacyjne 

drzewostanu na terenie 

parku zamkowego w 

Żywcu –teren Fundacji 

Pomocy Dzieciom w 

Żywcu. 

 

8 025,00 

 

8025,00 

 Fundacja Polsat 18.05.2011r. 18.05. – 31.07.2011 Pokrycie kosztów 

specjalistycznej 

rehabilitacji Dawida 

Jurasz 

 

960,00 

 

960,00 

Zbiórka publiczna Decyzja   MSWiA  

nr  23/2011 z dnia 

4  lutego 2011 r. 

04.02.2011 do 

31.12.2011 

Zbiórka publiczna na 

działalność  statutową 

Fundacji 

0 0 
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4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 

Uchwała nr  1/2011 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  17 stycznia 2011                            

w sprawie:    zmiany regulaminu  określającego zasady udzielania pomocy osobom     

fizycznym  ze środków  Fundacji Pomocy Dzieciom   

Uchwała nr 2/2011 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  30 marca 2011 

w sprawie:   wprowadzenia zmian  w Regulaminie  udzielania zamówień w Fundacji 

Pomocy Dzieciom oraz jej jednostkach organizacyjnych, w przypadku 

gdy nie powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Uchwała nr  3/2011  Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 11  kwietnia  2011r. 

w sprawie:   rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2010 

 

Kopie uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.   

 

5. 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), 

a) składki:  0,00 zł 

b) zapisy:  0,00 zł 

c) darowizny: 94 111,77zł  

d) środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i 

budżetu gminy:  

 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu -1 848 904,79  zł  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 8 025,00zł. 

 dotacja udzielona z budżetu Woj. Śląskiego – 19 300,00  zł  

 środki przekazane przez Gminę Żywiec  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych z budżetu szkoły podstawowej na 3 – 11 000,00zł 

 środki przekazane przez Gminę Świnna na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:  3 500,00zł  

  środki przekazane przez Gminę  Gilowice  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   32 445,30zł  

 - środki przekazane przez Gminę Rajcza GOPS  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:  3 108,00 zł 

e) pozostałe:  

 Narodowy Fundusz Zdrowia  - 664 529,12  zł  

 Fundacja Polsat – 960,00zł. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział 

Śląski -  47 936,42  zł 

 Wynik  finansowy z lat poprzednich – 1 265 171,05 zł 
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 Pozostałe przychody: prowizja PZU – 75,30zł. 

Sprzedaż środka trwałego w budowie – 9 280,00zł.         

 Inne -  92 759,91  zł    -  przychody  ujęte  w rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów, w ciągu roku  ujmowane są w 

przychodach  danego roku równocześnie z odpisami amortyzacyjnymi, 

naliczanymi od środków trwałych zakupionych ze środków 

finansowych pochodzących z dotacji w latach poprzednich:  

o 118,70zł – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zakup środków 

trwałych)  

o 203,41zł. – dotacja Urzędu  Miejskiego  w Żywcu  

o 17 663,79zł – Fundusz Norweski EOG 

o 17 026,38 zł -  dotacja PFRON – zakup środków trwałych  

o 41 062,03 zł  - dotacja oświatowa  udzielona przez Starostwo 

Powiatowe w Żywcu – zakup środków trwałych  

o 1 364,88  zł –  kontrakt  z NFZ  - zakup środków  trwałych  

o 95,00zł – Fundacja im. Stefana Batorego –zakup środków 

trwałych 

o 15 225,72zł – darowizna Skarbu Państwa 

 

f) przychody z odpłatnej działalności statutowej  z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń: 

 przychody:  0,00 zł   

 koszty świadczeń: 0,00 zł 

g) przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej  

h) inne:  

 przychody ze zbiórki publicznej: 0,00  zł  

 przychody z 1%: 373 861,21zł 

 odsetki bankowe: 19 559,61 zł 

Przychody łącznie: 4 494 527,48 zł  

 

6. Informacja  o  odpłatnych świadczeniach  realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń;  

Nie dotyczy 

7. Działalność gospodarcza:  

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej.   

Wynik finansowy z prowadzonej  działalności  gospodarczej; nie dotyczy   

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł.: nie dotyczy   
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8. Informacja o kosztach poniesionych na:  

a) na realizację celów statutowych   - 2 792.265,97 zł  

 zużycie materiałów i energii:  - 208 593,64 zł  

  usługi obce:   - 67 017,81 zł 

 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:  -  2 340 631,14zł 

 amortyzacja:   - 166 609,66 zł 

 pozostałe koszty:  -  9 413,72 zł 

b) administrację     -  0,00 zł 

c) działalność gospodarcza  -  0,00 zł  

d) pozostałe koszty    -  0,00 zł 

  

9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
 

Zatrudnienie   w  Fundacji  Pomocy Dzieciom w 2011r.  

 
 

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 0,31 - 

2. Księgowy  1 0,5 - 

3. Kierowca 2 1,16 - 

RAZEM 4 1,97  

 

 

Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia i o dzieło  zawarte w roku 2011 

 

l.p. Zakres umowy  Ilość osób Ilość godzin /umów Uwagi 

1 Wykonywanie prac  pielęgnacyjno – 

opiekuńczych  w domu 

podopiecznych Fundacji  

1 7 umów  - 

2 Rehabilitacja  w domu 

podopiecznego Fundacji  

1 2 umowy  - 

3 Prowadzenie zajęć  taneczno-

ruchowo- muzycznych    

2 8 umów - 

4 Prowadzenie prac konserwatorskich  

na terenie Fundacji  

1 1 umowa  

5 Prowadzenie  prac gospodarczych  na 

terenie   Fundacji  

1 2 umowy   

 

 

 

 

 



Fundacja  Pomocy Dzieciom 

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2011 

 

 

 17 

 

Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  

w roku  2011r.   

 
 

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 11 9,24  - 

4 Oligofernopedagog, nauczyciel,  

nauczyciele wspomagający,  

 

17 

 

14,97 

- 

5 Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 5 3,57 - 

6 Psycholog 4 3,83 - 

7 Logopeda 2 2 - 

8 Logopeda/arteterapeuta   1 1 - 

9 Logopeda / Z-ca Dyrektora  1 1 - 

10 Pielęgniarka 2 2 -- 

11 Pracownik gospodarczy/konserwator 3 2,83 - 

12 Sprzątaczka  2 1,5 - 

13 Księgowy/Z-ca Dyr.  1 1 - 

14 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 1 0,5 - 

15 Pracownicy  administracyjno-biurowi 3 2,5 - 

Razem 55 47,15  - 

Osoby odbywające staż absolwencki w 2011  roku 

1 Fizjoterapeuta   

okres stażu –21.12.2010  - 20.06.2011  

 

1 

 

1 

 

- 

2 Oligofrenopedagog  

okres stażu –21.12.2010  - 20.06.2011  

 

1 

 

1 

 

- 

3 Fizjoterapeuta   

okres stażu –11.10.2011 – 10.04.2012  

 

1 

 

1 

 

- 

Razem  3 3  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2011r.  

1 Nauczyciel wspomagający    1 9 umów   - 

2. Wykonanie prac  konserwatorskich w 

CREdD 

1 1 umowa  - 

3 Wykonanie prac gospodarczych w 

CREdD / prace administracyjne  

1 2 umowy   

4 Prace administracyjne  1 1 umowy   

 

Fundacja  nie zatrudnia osób  przy  działalności gospodarczej  
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10. Dane o wynagrodzeniach  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 w 2011r.:  

 

a) 54 304,80zł.   w tym : 
 wynagrodzenia: 54 304,80 zł  
 premie:  0,00 zł  

 nagrody: 0,00zł  

b) inne świadczenia – 2 000,00 zł – świadczenie urlopowe  

 

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2011r.:  

a)  1 870 533,06 zł  w tym:  

 wynagrodzenia: 1 621 878,21 zł                                                                                                                                           

 premie: 186 830,85 zł                                                                                                                                   

  nagrody:61 824,00 zł   

b) ZFŚS – 48 073,28 zł  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.   

 

11. 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. 

 

12. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
 
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2011r.: - 8 866,50 zł. 

 

Wydatki na umowy zlecenia zawarte w Centrum  

Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2011r.:   - 9 891,00 zł. 
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Lp numer konta nazwa banku kwota

1 03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 BS Żywiec 5749,63

2 58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 BS Żywiec 10455,93

RAZEM 16205,56

13. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   
Fundacja nie udzieliła w roku 2011  żadnych   pożyczek   

 

14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku:  
 

Stan środków  ulokowanych na rachunkach bankowych  na 31 grudnia 2011r.   
 

Rachunki Fundacji:  

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 BS Żywiec 9062,66 

3 34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 BS Żywiec 64765,91 

4 55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 BS Żywiec 0,08 

5 42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 BS Żywiec 12,50 

8 76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 BS Żywiec 1234,09 

    RAZEM 75075,24 

 

 

Rachunki  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  

 

 

  

 

 

 

 

 

Powyższe  rachunki bankowe Fundacji  oraz  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla 

Dzieci  prowadzone są przez  Bank Spółdzielczy w Żywcu,  Rynek 23 

 

 

15. Dane o nabytych obligacjach 
 

Fundacja w roku 2011nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 

 

16. Dane o wielkości objętych udziałów  lub nabytych obligacji  w 

spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.  
Nie dotyczy  
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17. Dane o nabytych nieruchomościach.  
 

a)      Wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.  
Fundacja w 2011 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.   

 

b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  

Nie dotyczy 

 

18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych.  
 

 

a) Urządzenie techniczne i maszyny – 81 781,10 zł 

Środki trwałe  do wartości początkowej 3 500,00 zł   brutto,  umorzone w 100% w 

miesiącu oddania do użytkowania, ujęte w ewidencji wyposażenia  jednostki  

(pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt  rehabilitacyjny, drobny sprzęt rtv,  itp.)  

 

a) Środki trwałe w budowie – 856 219,00  zł  
 856 219,00 zł – rozbudowa budynku oraz ogrodu terapeutycznego  

 

b) Wartości niematerialne i prawne – 4 312,00  zł  
 4 312,00  zł – programy komputerowe logopedyczne  

 

19.  Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów  

statystycznych,  
 

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

 

20.  Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów  

statystycznych,  
 

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

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja  Pomocy Dzieciom 

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2011 

 

 

 21 

 

21. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i  

samorządowe oraz wynik tej działalności. 

 
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 

zezwalającego/ 

dotującego/finansujące

go /  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

 

Okres realizacji 

zadania/ 

czynności  

 

 

Przedmiot umowy/ 

czynności prawnej  

 

 

Przyznana 

kwota 

 

 

Rozliczona/ 

zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

122/210791/05/201

1 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Kontrakt o świadczenie  

usług medycznych 

664 529,12 646 995,69 

17 533,43 na 

2012rok 

Starostwo Powiatowe 

w Żywcu 

 

---------------- 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dotacja oświatowa na 

realizację  edukacji 

1 871 105,85 1 856 105,85 

15 000,00 zwrot 

w 2012r. 

 

 

Województwo Śląskie 

2765/ROPS/2011 

z  dnia 

28.09.2011r. 

 

 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

programu 

„Kompleksowe 

działania na rzecz 

niepełnosprawnych” 

 

 

19 300,00 

 

 

19 300,00 

 

 

 

PFRON  

Aneks nr 3 z 

7.07.2011r. do 

umowy nr 

ZZO/000044/14/D  

z 29.07.2010 

 

 

01.04.2011 do 

31.03.2012 

„Prowadzenie 

rehabilitacji os. 

Niepełnosprawnych w 

różnych typach 

placówek. Rehabilitacja 

dzieci z powiatu 

Żywieckiego” 

 

 

 

70 412,00 

 

 

52 436,42 

 

17 976,08 do 

rozliczenia w 

2012 

Gmina Świnna Umowa z dnia 

31.01.2011 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

3 500,00 

 

3 500,00 

Gmina Gilowice Umowa z dnia 

31.01.2011 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

32 445,30 

 

32 445,30 

Gmina Żywiec – 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

Umowa nr 1/2011 

z dnia 17.12.2010 

01.01.2011 

do 31.12.2011 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

11 000,00 11 000,00 

 

WFOŚ w Katowicach 

428/2010/257/OP/

wk/D z 

10.11.2010r. 

02.11.2010r. – 

30.04.2011r. 

Prace pielęgnacyjno-

konserwacyjne 

drzewostanu na terenie 

parku zamkowego w 

Żywcu –teren Fundacji 

Pomocy Dzieciom w 

Żywcu. 

 

8 025,00 

 

8025,00 

 
Wynik finansowy    17 533,43  zł    
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22. Informacja  o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących 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 nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno -  

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

 

23.  Informacja  o składanych deklaracjach podatkowych.  
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

CIT –8,  CIT-D,  CIT 8/0,  Pit –4R, Vat –7. 

 

24. Informacja  o przeprowadzonych kontrolach.  

 
 

Organ 

kontrolujący 

 

 

Data 

kontroli 

 

Przedmiot kontroli 

 

Wynik kontroli 

 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny  w 

Żywcu  

 

 

15.09.2011 

 

Kontrola tematyczna  dotycząca  

zarejestrowania Fundacji jako 

punktu wydawania  posiłków  

 

Fundacja została wpisana do 

Rejestru Zakładów 

podlegających  Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej   

 

Starostwo 

Powiatowe w 

Żywcu  

 

25.08.2011 

Zgodności liczby uczniów  

wykazanych w sprawozdaniach 

w okresie I półrocza 2011r.   

 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości.     

PFRON – 

oddział 

Śląski  

24-25.11. 

2011 

Sprawdzenie realizacji umowy nr 

ZZO/000044/14/D, z dnia 

29.07.2010r.  której przedmiotem 

było prowadzenie  rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w 

różnych typach placówek – 

rehabilitacja dzieci z powiatu 

żywieckiego  

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości  

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja  Pomocy Dzieciom 

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2011 

 

 

 23 

 

25. Inne informacje. 

 
a) GIODO 

Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie 

danych osobowych (DZ.U. Nr  101 z 2002 roku poz. 926 z póź. zm.)  

 

b) GIIF 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku   o 

przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł   oraz przeciwdziałaniu  

finansowaniu terroryzmu   (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź.zm.) 

 

c) Badanie sprawozdania finansowego.   
Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2011  na podstawie 

ustawy z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, 

z późn. zm.) lub  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 

285, poz. 2852 ) 

 

 

 

Zarząd Fundacji: 

  

1. Renata  Błecha ...................................... 

 

2. Seweryn Gawron .................................. 

 

3. Zofia Bury ............................................ 

 

4. Krzysztof Błecha ................................... 

 

Sprawozdanie zatwierdzono:  .......................... 

 

Sprawozdanie zatwierdziła Rada Nadzorca:  

 

1. Henryk Cebrat  .............................................. 

 

 

2. Bogusław Syska ............................................ 

 

 

3. Maciej Król       .............................................. 

 


