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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   

 
 
1.6. CELE STATUTOWE FUNDACJI: 

 

Celem Fundacji jest: 
a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
b) Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
c) Świadczenie pomocy dzieciom chorym 
d) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

mailto:fundacjapm@go2.pl
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e) Działalność charytatywna 
f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej  
g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 
h) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
i) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
j) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji 
k) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
l) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 
m) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
n) Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów  z  

zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi  i kościelnymi, prowadzącymi 
działalność zgodną z e statutem Fundacji 

o) Promocja i organizacja wolontariatu 
p) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i 

prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji. 
q) Prowadzenie i organizowanie  działalności leczniczej  

 
 

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 
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 2012r.               
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. Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne  zarejestrowane jest jako Niepubliczna placówko 
oświatowa oraz przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -  Fundacji.    

 
Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach prowadzonej w CREdD kompleksowej 

terapii  44  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 - 378 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 tyś.  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  

   
 
Ponadto w ramach działalności   CREdD   Fundacja w 2012r.  organizowała również: 
 

 Wyjazdy, wycieczki oraz prowadziła  działalność rekreacyjną.  
W trakcie roku  niepełnosprawni podopieczni mogli skorzystać z  oferty rekreacyjnej  organizowanej 
przez Fundację. Były to wyjazdy: 

 do teatru, do kina, do muzeum 

 na rewię na lodzie „Śpiąca królewna”   
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 krajoznawcze, rekreacyjne do lasu, do parku, w góry – w celu zapewnienia dzieciom 
kontaktu z  żywą przyrodą,  

 tematyczne związane z porami roku,  

 do Chlebowej Chaty w Górkach Małych  

 do miejsc pamięci – pomniki, cmentarze,  

 do miejsc   sakralnych – pielgrzymka z okazji I komunii  

 do miasta, do kawiarni, do  sklepu,  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  
Dzięki tym wyjazdom dzieci miały zapewnione urozmaicenie codziennej terapii.  Mogły  
rozwijać swoją sprawność ruchową, usprawniać motorykę, równowagę,  koordynację  
wzrokowo – ruchową, jak również  integrować się ze zdrowymi dziećmi.       
 

 Imprezy integracyjne:  
 

1. Zajęcia integracyjne:   
Fundacja zorganizowała w 2012r.  14  spotkań integracyjnych  niepełnosprawnych   
podopiecznych  z „zdrowymi” rówieśnikami.   
W zajęciach  uczestniczyli  dzieci i młodzież  z:  
-  Gimnazjum nr 2 w Żywcu, 
-  Szkoły Podstawowej im. Kard, S. Wyszyńskiego w Żywcu,   
-  Gimnazjum z Międzybrodzia-Bialskiego  
-  Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych  
  
2. Organizacja wycieczki integracyjnej 
We wrześniu  2012r.  Fundacja zorganizowała  dla   niepełnosprawnych podopiecznych   oraz 
niepełnosprawnych osób współpracujących z Fundacją  trzydniową  integracyjną  wycieczkę 
do Kazimierza Dolnego i Sandomierza.    
W wycieczce udział  łącznie  wzięły 44 osoby.  

Celem wycieczki było promowanie krajoznawstwa i wiedzy o kulturze, sztuce oraz 
aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na miarę ich możliwości. 
Wycieczka miała w swoich zamierzeniach zapewnić uczestnikom dostęp do kultury 
narodowej, turystyki  i rekreacji. Służyła również integracji społecznej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i pełniła funkcję wychowawczą i poznawczą dla naszych podopiecznych.  

Uczestnictwo w wycieczce stworzyło możliwość dzieciom, zarówno 
niepełnosprawnym jak i zdrowym, poprawy kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, 
poznania różnych form aktywnego wypoczynku, oraz zasad bezpiecznego zachowania się w 
różnych sytuacjach.  

W trakcie wycieczki dzieci  mogły zapoznać się z przyrodą, historią, kulturą, a także 
różnorodnym krajobrazem Polski.  Z kolei aktywizacja rodziców do uczestniczenia w 
wycieczce miała pozytywy wpływ na zmniejszenie ich izolacji społecznej oraz poczucia 
osamotnienia w kontekście posiadania dziecka niepełnosprawnego.  
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 Inne imprezy: 

 
Fundacja  zorganizowała dla wszystkich  podopiecznych spotkanie z Mikołajem, w trakcie  
którego rozdano 150   paczek mikołajkowych.  
Środki finansowe na realizację  niniejszych  działań  pochodziły z darowizny  przekazanej 
przez Arcyksiężną Marię Krystynę Habsburg   

 
2.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  

 

         W ramach  niniejszego  działania  Fundacja zapewniła  18  dzieciom  niepełnosprawnym   
w wieku 0-18 lat   transport  fundacyjnymi busami z domów rodzinnych do miejsc codziennej 
rehabilitacji i edukacji.  Wśród dzieci były głównie dzieci zamieszkałe w miejscowościach 
powiatu żywieckiego.  Dzieci zabierano rano z domu i odwożono w godzinach 
popołudniowych, po zakończeniu zajęć.    

Dzięki realizacji tego zadania Fundacja zagwarantowała  dzieciom  niepełnosprawnym 
dostęp do codziennej specjalistycznej terapii i edukacji, gdyż dojazd dla dzieci 
niepełnosprawnych z 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.  

  
 

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

W roku 2012  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.   
 
                                          

2.4. Organizacja  pomocy charytatywnej oraz   działalność w ramach 
pomocy społecznej.  

 
1. Fundacja  przekazała dary rzeczowe na łączną kwotę  ponad  5 tyś.   na rzecz Pogotowia 

Opiekuńczego oraz pięciu rodzin (wielodzietnych, ubogich, z dziećmi 
niepełnosprawnymi) zawierające żywność, art. AGD,  środki czystości  oraz bony  
towarowe.  Środki finansowe  na realizację  niniejszych  działań  pochodziły z darowizny  
przekazanej przez Arcyksiężną Marię Krystynę Habsburg.  

2. Fundacja pokryła koszty zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie 
kosztów dojazdu na konsultacje specjalistyczne oraz dofinansowanie kosztów 
rehabilitacji dziecka Julii S. Zebrane środki zostały przekazane Fundacji przez „Żywiecką 
Pozytywkę”, która   zorganizowała koncert charytatywny na rzecz Julii.   
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Wartość przyznanego  świadczenia   wyniosła  3 174,52  zł. 
3. Fundacja przekazała pozostałe środki finansowe, które zostały  zebrane w poprzednich 

latach,  na rzecz rodzeństwa Wiktorii i Szymona K. (1751 zł,)  i   niepełnosprawnego 
Krystiana (43,46 zł) na pokrycie kosztów usług pielęgnacyjno – opiekuńczych,  zakup 
leków, środków pielęgnacyjnych, odżywek i innych wydatków związanych z pielęgnacją i 
leczeniem dzieci.  

 
2.5. Wspieranie i promocja wolontariatu. 
 

W roku 2012 działania fundacji wsparło  kilku wolontariuszy. Była to głównie 
młodzież, która pomagała okazjonalnie w prowadzeniu zajęć głównie artystycznych i 
rekreacyjnych. 

W lipcu przez kilka dni w Fundacji przebywała  również  grupa wolontariuszy z   
Hiszpanii, Anglii i Szwajcarii, którzy codziennie pomagali w organizacji zajęć z naszymi 
podopiecznymi. 

Jako wolontariusze  pracują również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji.    

 
2.6. Wspieranie  misji w Afryce.  

Członek Zarządu Krzysztof Błecha, jako przedsiębiorca, właściciel firmy BONIMED,   
przekazał za pośrednictwem  Fundacji  środki  finansowe na wparcie  Fundacji  ChildReach 
Africa w  Ugandzie. Darowizna  wyniosła  19 794,03 zł ( 6187 dolarów). Wsparcie Fundacji w 
Ugandzie odbyło się za pośrednictwem Ojców Franciszkanów, misjonarzy w Ugandzie,  
którzy współpracują  z panią Catherine Piwang,  prowadzącą  fundację ChildReach Africa.    

Środki przeznaczono na  remont dachu szkoły/przedszkola, zakup moskiter w ramach 
profilaktyki malarii  oraz zakup   mebli  i pomocy szkolnych oraz transportu dzieci na 
leczenie.  

Realizację  powyższych działań  monitorowali  przedstawiciele Fundacji,  którzy w 
ramach misji współpracują z o. Franciszkanami w Ugandzie. W listopadzie przebywali on w  
Ugandzie  w celu sprawdzenia  wydatkowania  przekazanych  środków.  
 

2.7.  Działania pozostałe.  
 

 Fundacja kontynuowała realizowała 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 była rozbudowa istniejącego budynku 
Fundacji poprzez dobudowę lewego skrzydła oraz  zagospodarowanie  infrastruktury  
otoczenia budynków poprzez budowę ogrodu terapeutyczno – edukacyjno – 
rekreacyjnego.  
Rozbudowę budynku  zakończono w grudniu 2012r., natomiast  zakończenie budowy 
ogrodu  przewidziane jest  na I kwartał 2013r.  
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W wyniku realizacji projektu istniejące fundacyjne Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla 
Dzieci zostało rozbudowane, a  utworzona nowa baza lokalowa,  wyposażona  w nowoczesny  
sprzęt  umożliwi  od 2013r.  wprowadzenie innowacyjnych metod w zakresie   terapii   dzieci 
oraz prowadzenia szeregu nowych programów społeczno – rekreacyjnych  na rzecz dzieci.  
Dzięki realizacji projektu od 2013r.  Fundacja będzie mogła również objąć swoją opieką 
większą liczbę dzieci, zapewnić wzrost poziomu i skuteczności świadczonych przez  usług na 
rzecz dzieci, w tym dzieci. 
 

2.8. Beneficjenci Fundacji.  
 
 Ponad 422 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością   objętych było  

terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz  ok.200  rodziców i 
opiekunów tychże dzieci  

 ok. 150  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  

122/210791/05/2012  01.01.2012 do 

31.12.2013  

Kontrakt na świadczenie  

usług medycznych   

554 351,84  554 351, 84 

Starostwo  Powiatowe w 

Żywcu  

----------- 01.01.2012 do 

31.12.2012  

Dotacja oświatowa  na 

realizację edukacji  

2 099 349,78  2 099 349,78  

 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego    

 

 

UDA-RPSL.06.02.02-

00-035/10-00 z dnia 

30.09.2011 wraz z 

aneksami  

 

07.07.2010 do 

30.03.2013 

Realizacja projektu ze 

środków UE w ramach 

programu  RPO WSL na lata 

2007-2013 pn. „Kompleksowa 

rewitalizacja  

zdegradowanego, 

powojskowego terenu 

Fundacji Pomocy Dzieciom w 

Żywcu  dla celów 

społecznych, edukacyjnych i 

rekreacyjnych” 

 

 

 

 

Projekt w 

trakcie 

rozliczania.   

 

 

 

Rozliczenie i 

zakończenie   

projektu nastąpi w 

2013r.   

 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Aneks  nr 4 z dnia 

17.04.2012r. do 

umowy  

ZZO/000044/14/D z 

dnia 29.07.2010 

 

 

01.04.2012 do 

31.03.2013  

 

„Prowadzenie  rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w 

różnych typach placówek. 

Rehabilitacja dzieci z powiatu 

żywieckiego”   

 

 

115 505,19  

 

Program w trakcie 

rozliczania  

 

Gmina Rajcza  

 

Umowa z dnia 

28.12.2011 wraz z 

aneksem   

 

01.01.2012 do 

31.12.2012  

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

7 000,00  

 

7 000,00 

 

Gmina Ujsoły  

 

Umowa 46/2012 z 

dnia 31.07.2012  

 

 

01.09.2012 do 

31.12.2012 

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

2 000,00  

 

2 000,00 

 

Gmina Gilowice  

 

Umowa nr 2/2012 z 

dnia 21.12.2011 

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

38 874,97 

 

38 874,97 

 

Gmina Świnna  

 

Umowa nr 3/2012 z 

dnia 02.01.2012 

 

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

5 000,00 

 

5 000,00 

Miasto Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 3  

 

Umowa nr 1 /2012 z 

dnia 20.12.2011r.  

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

5 400,00 

 

5 400,00 

Miasto Żywiec – 

Przedszkole nr 6  

Umowa nr 5/2012 z 

dnia 12.09.2012  

03.09.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

1 800,00  

 

1 800,00  

Miasto Żywiec – 

Przedszkole nr 10  

Umowa nr 4/2012 z 

dnia 05.07.2012 

03.09.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

1 800,00 

 

1 800,00  

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Żywcu  

 

Umowa nr 13/2012  z 

dnia 10.07.2012  

 

14-16.09.2012 

 

„Wycieczka do Kazimierza 

Dolnego  

 

5 695,00 

Kwota rozliczona: 

3 916,90  

Kwota zwrócona:  

1 778,10  

Zbiórka Publiczna  

prowadzania na 

podstawie zezwolenia 

wydanego przez MSWiA  

 

Decyzja nr 30/2012 z 

dnia  06.02.2012r.   

 

06.02.2012 do 

31.12.2012  

 

Środki zbierane na działania 

statutowe Fundacji  

 

37,30  

 

37,30  
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4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 

1. Uchwała nr 1/2012 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom  z dnia  05.01. 2012r.  
w sprawie: przyjęcia Regulaminu  Organizacyjnego  podmiotu leczniczego  
Fundacji Pomocy Dzieciom w  Żywcu.  

2. Uchwała nr 2/2012 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 29.06.2012r.                       
w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2011. 

3. Uchwała  nr 3/2012 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 29.06.2012r.                                   
w sprawie:  wprowadzenia zmian  w Regulaminie organizacyjnym  podmiotu 
leczniczego Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu. 

4. Uchwała nr 4/2012 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 29.06.2012r                                  
w sprawie:   zasad (polityki) rachunkowości 

5. Uchwała nr  5/2012   Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  10.09.2012r.                                
w sprawie: sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Centrum Rehabilitacyjno  
Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu.  

6. Uchwała nr 6/2012 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 10.09.2012r.                                     
w sprawie: wprowadzenia zmian  w Regulaminie organizacyjnym  podmiotu 
leczniczego Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu.  

 
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: 47 053,55 zł  
d) środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy:  
 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu – 2 099 349,78   zł  
 dotacja udzielona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – 

3 916, 90  zł  
 środki przekazane przez Miasto  Żywiec  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych  łącznie - 9 000,00zł 
 środki przekazane przez Gminę Świnna na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   5 000,00zł  
  środki przekazane przez Gminę  Gilowice  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   38 874,97 zł  
 środki przekazane przez Gminę Rajcza GOPS  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:  7 000,00 zł 
 środki przekazane przez Gminę  Ujsoły   na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   2 000,00  zł  
  

e) pozostałe:  
 Narodowy Fundusz Zdrowia  - 554 351,84   zł  
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 Wynik  finansowy z lat poprzednich – 1 702 261,51  zł 
 Pozostałe przychody: prowizja PZU – 464,70 zł. 
 Inne -  149 626,79  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 5 483,68  zł – Fundusz Norweski EOG 
o 32 247,42  zł  - dotacja oświatowa  udzielona przez Starostwo 

Powiatowe w Żywcu – zakup środków trwałych  
o 1 364,88  zł –  kontrakt  z NFZ  - zakup środków  trwałych  
o 45,00zł – Fundacja im. Stefana Batorego –zakup środków trwałych 
o 15 225,72zł – darowizna Skarbu Państwa 
o 94 937,98 zł – dotacja Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych   
 

f) przychody z odpłatnej działalności statutowej  z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń: 

 przychody:  1 435,21 zł   
 koszty świadczeń: 1 435,21 zł 

Działalność  odpłatna polegała na zakupie  posiłków dla podopiecznych Fundacji,  
w trakcie  prowadzonych zajęć w CREdD.    

g) przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej  

h) inne:  
 pozostałe przychody (rozliczenia VAT):  97,95  zł 
 przychody ze zbiórki publicznej:  37,30  zł  
 przychody z 1%: 67 816,08 zł 
 odsetki bankowe: 15 510,05 zł 

Przychody łącznie: 4 703 796,63   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:    - 2 957 785,85  zł  
 zużycie materiałów i energii:  - 274 074,49  zł  
  usługi obce:   - 75 432,11 zł 
 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:  -  2 536 689,55 zł 
 amortyzacja:   -  70 048,00  zł 

b) administrację:     -  0,00 zł 
c) działalność gospodarcza:   -  0,00 zł  
d) pozostałe koszty:      -  46,23 zł  (odsetki od niewykorzystanej i  

      zwróconej dotacji z PZPR Żywiec) 
- 18,26 zł  (dodatkowa  opłata naliczona przez  

      ZUS)  
e) koszty działalności odpłatnej statutowej:  - 1 435,21 zł 
f) podatki i opłaty:     -  42,00 zł   
  

9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
 
Zatrudnienie   w  Fundacji  Pomocy Dzieciom w 2012r.  

 
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 0,5 - 

2. Księgowy  1 0,5 - 

3. Kierowca 2 1 - 

RAZEM 4 2  
 

 
Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  

w roku  2012r.   
 

 
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 12 10,46 - 

4 Oligofernopedagog, nauczyciel,  nauczyciele 
wspomagający,  

18 15,23 
 

- 

5 Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 6 4,47 - 

6 Psycholog 3 3 - 

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 3 - 

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 - 
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Razem 57 48,86 - 

Osoby odbywające staż absolwencki w 2012  roku 

1 Fizjoterapeuta   
okres stażu –11.10.2011 – 10.04.2012  

 
1 

 
1 

Osoba zatrudniona po 
zakończeniu stażu  w 
CREdD  

2 Fizjoterapeuta  
okres stażu –22.08.2012  - 21.01.2013  

 
1 

 
1 

 
- 

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2012r.  

1 Nauczyciel wspomagający , 
oligofrenopedagog  

1 4 umowy   - 

2. Wykonanie prac  remontowo/ 
porządkowo/gospodarczych   CREdD 

1 5 umów - 

3 prace administracyjne  1 3 umowy   
4 Prowadzenie hippoterapii  1 3 umowy   

 
Fundacja  nie zatrudnia osób  przy  działalności gospodarczej  
 
 

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 2012r.:  
 
a) 57 785,48 zł,  w tym : 
 wynagrodzenia: 57 785,48 zł  
 premie:  0,00 zł  
 nagrody: 0,00zł  

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

 

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2012r.:  

a)  2 009 741,70  zł  w tym:  

 wynagrodzenia: 1 868 900,25  zł                                                                                                                                           

 premie: 140 841,45 zł                                                                                                                                   

  nagrody: 0,00  zł    

b) ZFŚS – 53 460,36  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. 
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Lp numer konta nazwa banku kwota

1 03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 BS Żywiec 226,11

2 58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 BS Żywiec 325,09

RAZEM 551,2

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

12.Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
 
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2012r.: - 0,00 zł. 
 
Wydatki na umowy zlecenia zawarte w Centrum  
Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2012r.:  - 15 479,00 zł. 
 

 

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 52 515,00 

2 34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 BS Żywiec 579,05 

3 55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 BS Żywiec 37,46 

4 42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 BS Żywiec 28 764,45 

5 76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 BS Żywiec 1 227,40 

6 70 8137 0009 0014 5802 4000 0190 BS Żywiec 206 065,79  

7 91 8137 0009 0014 5802 4000 0200 BS Żywiec  206 065,79  

   RAZEM 495 254,94  

 
 
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 2012  nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 
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16. Dane o wielkości objętych udziałów  lub nabytych obligacji  w spółkach 
prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.  

Nie dotyczy  

17. Dane o nabytych nieruchomościach.  
 

a)      Wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.  
Fundacja w 2012 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.   

 
b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  

Nie dotyczy 

 

18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych.  
 
a) Urządzenie techniczne i maszyny – 22 600,14  zł    

(Sprzęt  rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV)  
 
b) Środki trwałe w budowie – 1 657 074,66  zł  

 1 657 074,66 zł  – rozbudowa budynku oraz ogrodu terapeutycznego  
 

c) Wartości niematerialne i prawne – 0,00  zł  
 

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, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3 

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2012 

 

 

 16 

21.Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i  
samorządowe oraz wynik tej działalności. 

 
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 
zezwalającego/ 

dotującego/finansująceg
o /  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  

122/210791/05/2012  01.01.2012 do 

31.12.2013  

Kontrakt na świadczenie  

usług medycznych   

554 351,84  554 351, 84 

Starostwo  Powiatowe w 

Żywcu  

----------- 01.01.2012 do 

31.12.2012  

Dotacja oświatowa  na 

realizację edukacji  

2 099 349,78  2 099 349,78  

 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego    

 

 

UDA-RPSL.06.02.02-

00-035/10-00 z dnia 

30.09.2011 wraz z 

aneksami  

 

07.07.2010 do 

30.03.2013 

Realizacja projektu ze 

środków UE w ramach 

programu  RPO WSL na lata 

2007-2013 pn. „Kompleksowa 

rewitalizacja  

zdegradowanego, 

powojskowego terenu 

Fundacji Pomocy Dzieciom w 

Żywcu  dla celów 

społecznych, edukacyjnych i 

rekreacyjnych” 

 

 

 

 

Projekt w 

trakcie 

rozliczania.   

 

 

 

Rozliczenie i 

zakończenie   

projektu nastąpi w 

2013r.   

 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Aneks  nr 4 z dnia 

17.04.2012r. do 

umowy  

ZZO/000044/14/D z 

dnia 29.07.2010 

 

 

01.04.2012 do 

31.03.2013  

 

„Prowadzenie  rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w 

różnych typach placówek. 

Rehabilitacja dzieci z powiatu 

żywieckiego”   

 

 

115 505,19  

 

Program w trakcie 

rozliczania  

 

Gmina Rajcza  

 

Umowa z dnia 

28.12.2011 wraz z 

aneksem   

 

01.01.2012 do 

31.12.2012  

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

7 000,00  

 

7 000,00 

 

Gmina Ujsoły  

 

Umowa 46/2012 z 

dnia 31.07.2012  

 

 

01.09.2012 do 

31.12.2012 

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

2 000,00  

 

2 000,00 

 

Gmina Gilowice  

 

Umowa nr 2/2012 z 

dnia 21.12.2011 

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

38 874,97 

 

38 874,97 

 

Gmina Świnna  

 

Umowa nr 3/2012 z 

dnia 02.01.2012 

 

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

5 000,00 

 

5 000,00 

Miasto Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 3  

 

Umowa nr 1 /2012 z 

dnia 20.12.2011r.  

 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

5 400,00 

 

5 400,00 

Miasto Żywiec – 

Przedszkole nr 6  

Umowa nr 5/2012 z 

dnia 12.09.2012  

03.09.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

1 800,00  

 

1 800,00  

Miasto Żywiec – 

Przedszkole nr 10  

Umowa nr 4/2012 z 

dnia 05.07.2012 

03.09.2012 do 

31.12.2012 

Dofinansowanie transportu 

dzieci  niepełnosprawnych   

 

1 800,00 

 

1 800,00  

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Żywcu  

 

Umowa nr 13/2012  z 

dnia 10.07.2012  

 

14-16.09.2012 

 

„Wycieczka do Kazimierza 

Dolnego  

 

5 695,00 

Kwota rozliczona: 

3 916,90  

Kwota zwrócona:  

1 778,10  

Wynik finansowy    1 778,10 zł  - kwota zwrócona do PCPR  Żywiec  
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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 

 
Starostwo 

Powiatowe w 
Żywcu 

 
 

2-7 luty 2012r.  

 
Kontrola problemowa w Centrum 
Rehabilitacyjno – edukacyjnym dla 

Dzieci  w zakresie zgodności sprawozdań 
za  2011r. z dokumentacją placówki  

 
Pozytywny. 

Wykazano zgodność  
sprawozdań z dokumentacją.      

Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 

Sanitarny  w 
Żywcu 

 

 
17.02.2012r. 

 
Ocena bieżącego stanu technicznego 
Fundacji i Centrum Rehabilitacyjno – 

Edukacyjnego dla Dzieci    

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Zalecono  
 pomalowanie  3 sal  w CREdD.  

 
Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 

Sanitarny  w 
Żywcu 

 
 

16.05.2012r.  

 
Ocena stanu sanitarnego placu zabaw i 
ocena warunków do utrzymania higieny 

osobistej w CREdD   

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych zaleceń.   

Kuratorium 
Oświaty w 
Katowicach 

Delegatura w 
Bielsku – Białej  

 
 

 
18.05.2012r.  

 
Organizacja  i realizacja zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych  

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych zaleceń.   

 
Starostwo 

Powiatowe w 
Żywcu 

 
12-13. 

09.2012r.  

 
Kontrola doraźna  w Centrum 

Rehabilitacyjno – edukacyjnym dla 
Dzieci  w zakresie zgodności danych 

wykazanych  w SIO wg stanu na dzień 
30.09.2011r. z treścią orzeczeń, o 

których mowa w art. 71b ust.3 – 3b 
ustawy o systemie oświaty    

 
Pozytywny. 

Wykazano zgodność  
danych w SIO   

z opiniami  i orzeczeniami  
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Śląski Urząd 
Wojewódzki w 

Katowicach 
Wydziała 

Nadzoru nad 
Systemem 

Opieki 
Zdrowotnej   

 
 
 
 

6-12. 
09.2012r. 

 
 

Kontrola podmiotu wpisanego do 
rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą  za okres od 

24.01.2012r. do 12.09.2012r.   

   
Nie stwierdzono znacznych  

nieprawidłowości.   
 

Wydano zalecenie  dotyczące 
uzyskania aktualnej opinii właściwego 
organu PIS dotyczącej wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem  
fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia przedsiębiorstwa  
podmiotu leczniczego.  

   
 

 
 

Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 

Sanitarny  w 
Żywcu 

 

 
 
 
 

12.10.2012r.  

 
Kontrola  w celu wydania aktualnej opinii 

właściwego organu PIS dotyczącej 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem  fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia 
przedsiębiorstwa  podmiotu leczniczego,  
 przeprowadzona  na wniosek Fundacji,  

w wyniku  zaleceń  
 pokontrolnych Śląski Urząd Wojewódzki  

 
Nie stwierdzono  nieprawidłowości. 

 
PPIS w Żywcu wydał aktualną opinię  
dotyczącą  wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem  fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i 

urządzenia przedsiębiorstwa  podmiotu 
leczniczego,  

 którą przedstawiono do ŚUW.  
 

Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 

Sanitarny  w 
Żywcu 

 

 
10.10.2012r.  

 
Kontrola tematyczna w zakresie oceny 

stanu sanitarno-higienicznego  przy 
wydawaniu posiłków.    

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych zaleceń.   

 
 
 
 

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 2012  na podstawie 
ustawy z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 
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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 ) 
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