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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Sprawozdanie zatwierdzono dnia :  ………………r.  
 
Członkowie  Rady Nadzorczej:  
 
1. Henryk Cebrat ....................................................  

 
2. Bogusław Syska ...................................................  
 
3. Maciej Król .......................................................... 

 

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Fundacji  

…………………………………   

http://www.fpd.ig.pl/
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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. 
e) Działalność charytatywna 
f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej  

mailto:fundacjapm@go2.pl
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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 2013r.               
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   
 
Realizując cele statutowe  Fundacja  prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci. 
Centrum zarejestrowane jest jako niepubliczna placówka oświatowa oraz przedsiębiorstwo podmiotu 
leczniczego -  Fundacji.    

W roku 2013 Fundacja oddała  do użytkowania  dobudowane do istniejącego wcześniej 
budynku skrzydło, w którym utworzono nowe sale edukacyjno- rehabilitacyjne  oraz  ogród 
terapeutyczno – edukacyjno - rekreacyjny.  Dzięki temu Fundacja rozszerzyła zakres  prowadzonej 
rehabilitacji  i edukacji. Uruchomiono hydroterapię,  sale zostały wyposażone w  liczne pomoce 
edukacyjno - dydaktyczne  oraz sprzęt rehabilitacyjny.    

Z kompleksowej, codziennej kilkugodzinnej  terapii rehabilitacyjnej i edukacyjnej korzystało  
54  dzieci  niepełnosprawnych. Grupa tych dzieci realizowała w naszej placówce równocześnie 
obowiązek szkolny.  

Druga grupa – 360 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych  niepełnosprawnością  objęta 
była 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.  

Terapia   prowadzona  w  fundacyjnym  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  
obejmowała wczesne  wspomaganie  rozwoju,  rehabilitację leczniczą i społeczną, zajęcia 
logopedyczne i psychologiczne, terapię zajęciową, terapię  pedagogiczną, konsultacje i badania 
lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz  neurologii dziecięcej.      
Udzielono łącznie  ok. 17 tysięcy   kompleksowych  porad i konsultacji.  

Terapia oraz zajęcia edukacyjne  prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany personel  
Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego  dla Dzieci, tj.:    
- lekarzy 
- fizjoterapeutów 
- psychologów 
- logopedów  
- oligofrenopedagogów,  
- nauczycieli  
- arteterapeutów  

   
 

2.2. Ponadto w ramach działalności   CREdD   Fundacja w 2013r.  organizowała 
również: 

 Wyjazdy, wycieczki oraz wyjścia  edukacyjne i rekreacyjne  dla podopiecznych, w tym:  

 wyjazdy do teatru, do kina, 

 do kawiarni, na pocztę, do  sklepu,  przejazdy miejską komunikacją i PKP   w celu  nauki  
zachowania się  i korzystania z miejsc  użyteczności publicznej i nauki zasad zachowania 
ostrożności  na drodze,    

 do miejsc   sakralnych, w tym  pielgrzymka do Częstochowy  

 do miasta –  poznanie okolicy, zabytków miasta  

 krajoznawcze, rekreacyjne do lasu, do parku, w góry – w celu zapewnienia dzieciom 
kontaktu z  żywą przyrodą,  

 wycieczka  do Komendy Rejonowej Policji 

 wycieczka do Kopalni Soli w Bochni  
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 do figloraju w celu  organizacji zajęć  rozwijających sprawność  ruchową  i fizyczną dzieci. 
Łącznie  zorganizowano  40 wycieczek i wyjazdów. 
 

 Zajęcia teatralne dla podopiecznych Fundacji:  
Zajęcia organizowane od września 2013r.,  prowadzone były  przez aktora Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej oraz  terapeutów z Fundacji. Głównym celem zajęć było  wyrównywanie szans  dzieci  
niepełnosprawnych w dostępie do kultury, odkrywanie siebie i świata. Dzieci uczyły się obcować z 
literaturą i muzyką, ale przede wszystkim używać wyobraźni. Starały się  ładniej  mówić i ruszać, 
świadomie używać swoich rąk, nóg, głosu. Dla nich teatr to nie tylko nauka, ale przede wszystkim 
zabawa i okazja do odkrywania własnych talentów. Dzięki różnorodnym, atrakcyjnym i 
niekonwencjonalnym metodom pracy dzieci niepełnosprawne nabierały pewności siebie.    
Łącznie zorganizowano 15  zajęć.  
 

 Imprezy integracyjne:  
 

Fundacja organizuje integrację dzieci niepełnosprawnych już od roku 1998. Jest ona prowadzona  
na wielu płaszczyznach, począwszy od   życia rodzinnego, edukacji, rehabilitacji po czas wolny od 
obowiązkowych zajęć. Organizowane tego rodzaju imprez  ma na celu stwarzane dla grup 
uczestniczących (dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów/rodziców) identycznych 
warunków  wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala dzieciom niepełnosprawnym być sobą 
wśród innych.  

W trakcie szeregu wspólnych  imprez, zajęć i wycieczek dzieciom przekazywane są  informacje, że 
każda nawet najgłębsza niepełnosprawność nie przekreśla u nich  pozostałych sprawności i zdolności, 
a choć utrudnia im funkcjonowanie społeczne to  go nie wyklucza. Zdrowi rówieśnicy uczą się  zaś od 
podstaw, iż  nie ma potrzeby  do  izolowania od  społeczeństwa osób niepełnosprawnych,  a  wręcz 
przeciwnie  pokazuje się im, że dostrzeganie w nich  ludzi umożliwi im pełne uczestniczenie we 
wszystkich obszarach życia społecznego 

 
1. Zajęcia integracyjne:   
Fundacja w 2013r. zorganizowała  kilkanaście  spotkań integracyjnych  niepełnosprawnych   
podopiecznych  ze  „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 z Międzybrodzia Bialskiego  
-  Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych z Żywca 
-  Przedszkola nr 11  w Żywcu  
 

2. Festyn integracyjny 
31 maja 2013r. na terenie nowo wybudowanego  ogrodu terapeutyczno – edukacyjno – 
rekreacyjnego   przy Fundacji  odbył się integracyjny festyn z okazji Dnia Dziecka. 
W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak:  
- zabawy i konkursy sportowe,  
- zabawy i konkursy  plastyczne 
- przejażdżki bryczką 
- zabawy z klaunami 
- zabawy na dmuchanym zamku i zjeżdżalni 
- poczęstunek 
- nagrody  
 Uczestnicy zabaw  mogli korzystać z  przygotowanego dla nich  poczęstunku oraz  otrzymywali 
nagrody.  W festynie wzięło udział  ponad 230 dzieci  wraz z opiekunami.  
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3. Koncert integracyjny   z okazji  15 – lecia Fundacji.    
Z okazji  15-lecia  działalności Fundacji  23 czerwca 2014 r.  odbył się   koncert integracyjny, w którym 
wystąpili pracownicy  fundacyjnego Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci,   podopieczni 
Fundacji   oraz   ich  rówieśnicy  z zaprzyjaźnionych szkół.  
W koncercie licznie  wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy,   podopieczni Fundacji  z rodzinami.  
Osobom, które  szczególnie wspierały działalność Fundacji  wręczono „Złote Anioły”.    

 
 Pozostałe imprezy: 

Fundacja  zorganizowała dla wszystkich  podopiecznych spotkanie z Mikołajem, w trakcie  którego 
rozdano  149  paczek mikołajkowych.  
Środki finansowe na realizację  niniejszych  działań  pochodziły z darowizny  przekazanej przez EATON 
oraz sfinansowane zostały ze  środków  własnych Fundacji.       

 
2.3. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  

 
Organizacja transportu  dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  odgrywa  znaczącą rolę w procesie 

ich edukacji i rehabilitacji.  Bez zorganizowanego przez Fundację  transportu  nie byłoby możliwe  
zapewnienie  dowożonym  dzieciom  dostępu do  świadczonych na ich rzecz usług.   
Codzienne dowożenie do placówki edukacyjno – rehabilitacyjnej  dziecka niepełnosprawnego  przez 
rodziców np. publicznym środkiem transportu jest niemalże niemożliwe.  Wynika to ze względu 
choćby na ogromne  odległości od przystanków czy rozkładu jazdy.  Są miejscowości w których 
odległość od stacji PKP lub najbliższego przystanku autobusowego  do domostw wynosi ok. 3 km w 
terenie górzystym. W wielu miejscach z kolei autobusy kursują bardzo rzadko tak, że wyjazd do 
centrum powiatu  w którym zlokalizowane jest większość instytucji pomocowych staje się  całodniową 
wyprawą. Ponadto osoby na wózkach inwalidzkich  lub leżące ze względu na liczne bariery 
architektoniczne i brak własnego środka transportu nie są w stanie wyjść ze swych domów.  Na 
powyższe nakłada się także często sytuacja rodzinna dziecka (trudna sytuacja materialna, 
wielodzietność, niepełnosprawność  innych członków rodziny, itp.)  
 
         W ramach niniejszego działania w roku 2013 Fundacja zapewniła 18 dzieciom  
niepełnosprawnym w wieku 0-18 lat codzienny  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.    
Ponadto ponad 50 dzieci skorzystało z transportu Fundacji w celu dowiezienia ich na zajęcia 
integracyjne oraz  edukacyjno – rekreacyjne.       

 
Z uwagi na  to, iż  posiadane przez Fundację od dwa busy zostały  już niemalże 

wyeksploatowane w listopadzie i grudniu  2013r.  Fundacja  przystąpiła do realizacji programu 
„Wyrównywania  różnic między regionami II”  współfinansowanego ze środków PFRON, mającego na 
celu zakup dwóch nowych 8-mio osobowych  samochodów  przeznaczonych  do transportu osób 
niepełnosprawnych.   

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

W roku 2013  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.   
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2.4. Organizacja  pomocy charytatywnej oraz   działalność w ramach pomocy społecznej.  
 
Fundacja przekazywała  środki finansowe:  

 na  pokrycie  koszów  zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie kosztów dojazdu 
na konsultacje specjalistyczne oraz dofinansowanie kosztów rehabilitacji dziecka Julii S. (środki 
zebrane zostały przez „Żywiecką Pozytywkę”, która zorganizowała koncert charytatywny w 
2012r.). Wartość przyznanego świadczenia wyniosła łącznie 3 174,52 zł. W roku 2012 
wydatkowano  985,70 zł, w  2013 wykorzystano  804,00 zł. Na rok 2014 zostało do wykorzystania   
1384,82 zł.     

  w wys. 363,83 zł na pokrycie kosztów zakupu środków pielęgnacyjnych dla niepełnosprawnego 
rodzeństwa Wiktorii i Szymona (środki zebrane zostały przez „Żywiecką Pozytywkę”, która 
zorganizowała koncert charytatywny na rzecz dzieci  w 2011r.).   

 w wys. 3499,73 zł na zakup leków w tym specjalistycznego mleka odżywczego i sprzętu 
rehabilitacyjnego, dofinansowanie kosztów dojazdu na konsultacje specjalistyczne i leczenie dla 
niepełnosprawnej Natalii   (środki zebrane zostały przez Miejsce Centrum Kultury  w Żywcu, które  
zorganizowało  koncert charytatywny na rzecz Natalii).  
 

 
 
2.5. Wspieranie  misji w Afryce.  

Członek Zarządu Krzysztof Błecha, jako przedsiębiorca, właściciel firmy BONIMED,   przekazał 
za pośrednictwem  Fundacji  środki  finansowe na wparcie  działań misyjnych, tj.   

 12 150,00 zł  na rzecz Centrum Misyjnego  Sióstr Pallotynek, z siedzibą w Warszawie przy                                               
ul. Wojciechowskiego 12, z przeznaczeniem na wsparcie działań misyjnych na rzecz 
potrzebujących dzieci w Kamerunie, a w szczególności na: 

 zakup leków  dla dzieci na malarię i robaki  

 zakup  pięciu maszyn do szycia dla potrzeb szkoły   

 zakup komputera  dla potrzeb szkoły  
 

 9 250,00 zł na rzecz  Wydziału  Misyjnego  Kurii  Metropolitarnej, z siedzibą  przy ul. 
Franciszkańskiej 3  w  Krakowie,   z przeznaczeniem na wsparcie  działań  misyjnych na rzecz 
potrzebujących dzieci w Tanzanii, przy parafii ks. Konrada Caputa, a w szczególności na: 

 zakup żywności,   

 zakup leków 

 zakup pomocy szkolnych   

 
2.6. Wspieranie i promocja wolontariatu. 
 

W roku 2013 działania fundacji wsparło  kilku wolontariuszy. Była to głównie młodzież, która 
pomagała okazjonalnie w prowadzeniu festynu integracyjnego lub zajęć integracyjnych.  

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

Jako wolontariusze  pracują również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji.    
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2.7.  Działania pozostałe.  
 

 W marcu 2013r.  Fundacja zakończyła  inwestycje  budowlane prowadzone  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”, działanie: 6.2. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych,  poddziałanie: 6.2.2. Rewitalizacja- małe miasta. 

Realizacja  projektu  rozpoczęła się już  w 2009r., kiedy to Fundacja  przystąpiła do działań 
mających na celu zagospodarowanie zdegradowanego, powojskowego terenu należącego do niej 
w obrębie parku żywieckiego przy ul. Witosa. Opracowano projekty na budowę ogrodu 
terapeutyczno – rekreacyjno – edukacyjnego oraz rozbudowę istniejącego budynku Fundacji, w 
którym ma siedzibę Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla dzieci.  

W 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace inwestycyjne związane z wyburzeniem powojskowych 
garaży i budynków magazynowych na terenie projektowanego ogrodu.  

W roku 2011 Fundacja otrzymała na realizację powyższych inwestycji wsparcie finansowe ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

 
Utworzony ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny dla dzieci obejmuje obszar o 

pow. ponad 8 tyś. m2 i położony jest na terenie zabytkowego żywieckiego Parku Habsburgów. 
Ogród został tak zaprojektowany, aby służyć przede wszystkim podopiecznym Fundacji oraz 
innym dzieciom uczestniczącym w działaniach organizowanych przez Fundację. Jego głównym 
celem jest stworzenie warunków umożliwiających poszerzenie możliwości rekreacyjnych oraz 
szeroko rozumianej edukacji dzieci będących pod opieką Fundacji, jak również stworzenie bazy do 
organizacji imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym. Architektura ogrodu umożliwia 
spacery, jazdę na wózkach inwalidzkich i rowerach rehabilitacyjnych , naukę chodzenia po 
różnych nawierzchniach (bruk drewniany, kostka, nawierzchnie żwirowe, płyty kamienne, 
nawierzchnie trawiaste, schodki i górka terapeutyczna). Plac zabaw z kolei zawiera wiele 
elementów rozwijających sprawność ruchową, umożliwiających realizację rozmaitych zestawów 
ćwiczeń odpowiednich dla poszczególnych grup dzieci. W ogrodzie powstały warunki stwarzające 
możliwość pracy w „zielonych klasach” gdzie eksponowane są rośliny o zróżnicowanej barwie i 
zapachu, zróżnicowanych konstrukcjach liści, różniących się w dotyku, umożliwiające rozwijanie 
wrażliwości na bodźce organoleptyczne.  

 
Rozbudowa budynku Fundacji  objęła z kolei dobudowę nowego budynku wraz z przewiązką 

łączącą obiekt z już istniejącym budynkiem Fundacji, a także utwardzenie części terenu poprzez 
utworzenie parkingu. Nowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nawiązującym 
architekturą do budynku istniejącego. W dobudowanej części powstały sale edukacyjne i 
terapeutyczne dla dzieci wraz z nowoczesnymi specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi,  
które  wyposażono  i doposaża  się nadal  w nowoczesny  sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny. 
To umożliwia  wprowadzenie innowacyjnych metod w zakresie   terapii   dzieci oraz prowadzenia 
szeregu nowych programów społeczno – rekreacyjnych .  

 
 
 

 Zbiórka publiczna   
 

W 2013r. Fundacja na podstawie  decyzji MSWiA  nr  60/2013 z dnia 13 lutego 2013r.  prowadziła  
zbiórkę publiczną  w formie   zbierania  dobrowolnych datków - wpłat na konto bankowe Fundacji. 
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Akcja zbierania środków  prowadzona była także  poprzez serwisy internetowe oraz stronę  
fundacyjną  stronę  internetową.   
 W  wyniku  prowadzonej zbiórki   Fundacja nie zebrała żadnych środków  finansowych.  
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.  

 

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  

 Ponad 300 dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało  z innych  form działań 
Fundacji,  np.  udział  w  zajęciach  integracyjnych, festynach,   korzystanie z transportu,  

   
Beneficjenci Fundacji   pochodzili z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.   

 
 
 
2.9. Nagrody dla Fundacji. 
 
W listopadzie 2013r. w Sali Sesyjnej Wyższej Izby Parlamentu Węgierskiego w Budapeszcie 
zorganizowana została konferencja pt. „ Z otwartymi oczyma - Ochrona praw dzieci i młodzieży w 
krajach Grupy Wyszehradzkiej V4.  
Konferencja z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Praw Dziecka zorganizowana 
została przez Europejską Organizację Regionalną. Podczas spotkania w Budapeszcie przyznana 
została Nagroda Srebrnej Lilii dla Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za zasługi w zakresie ochrony 
praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza praw dzieci upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych 
ruchowo, autystycznych, dzieci z zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi. Nagroda przyznana 
została za działania rehabilitacyjne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne na rzecz prawidłowego 
rozwoju dzieci. Nagroda została wręczona przez Katalin Makray Schmitt – małżonkę byłego 
Prezydenta Republiki Węgierskiej Pala Schmitta, Pierwszą Damę Republiki Węgierskiej w latach 2010-
2012 oraz przez Ilonę Ekes - posłankę Parlamentu Węgierskiego, członka Zgromadzenia Narodowego, 
Przewodniczącą Europejskiej Organizacji Regionalnej ERGO, członka Komitetu ds. Ochrony Praw 
Człowieka, Mniejszości, Spraw Społecznych i Wyznaniowych od 19 października 2006 roku. 
Konferencja w Budapeszcie sfinansowana została ze środków Funduszu Wyszehradzkiego oraz 
Węgierskiej Fundacji Na Rzecz Obywateli. 
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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  

122/210791/05/2
013  

01.01.2013 do 
31.12.2013  

Kontrakt na 
świadczenie  usług 

medycznych   

614 442,32  614 442,32 

Starostwo  Powiatowe 
w Żywcu  

----------- 01.01.2013 do 
31.12.2013  

Dotacja oświatowa  na 
realizację edukacji  

2 503 954,88  2 503 954,88  

 
 

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” 

 
 
 

219 170,43 

 
 
 

219 170,43 

 
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  

 
 

110 378,27 
 

*5 126,92  - 
kwota 

zwrócona 

Województwo Śląskie   
Umowa nr 

4207/ZW/2013 z 
dnia 13.12.2013r.  

 
13.12.2013 do 

28.02.2014 

Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego do 

terapii podopiecznych 
Fundacji Pomocy 

Dzieciom  

 
26 993,81  

 
W trakcie 
realizacji  

Starosta Żywiecki 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Umowa nr 4/13  z 
dnia 18.04.2013r.  

 
31.05.2013 

„Rekreacja – Festyn 
integracyjny dla dzieci z 

okazji Dnia Dziecka”   

 
2 000,00 

 
2 000,00 

Gmina Żywiec 
Burmistrz Miasta 

Żywca 

Umowa nr 
253/2013/SPW z 
dnia 13.03.2013 

01.05.2013 do 
15.06.2013 

„Festyn Integracyjny z 
okazji Dnia Dziecka” 

 
2 500,00 

 

 
2 500,00 

 
Gmina Świnna  

Umowa nr 1/2013 
z dnia 02.01.2013 

02.01.2013 do 
31.12.2013  

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
5 000,00 

 
5 000,00 

 
Gmina Rajcza  

 

Umowa nr 6/2013 
z dnia 02.01.2013 
wraz z Aneksem 

Nr 1 i Nr 2  
 

 
02.01.2013 do 

31.12.2013 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
7 000,00 

 
7 000,00 

Gmina Gilowice  
 

Umowa nr 2/2013 
z dnia 02.01.2013 

 
02.01.2013 do 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

 
37 666,64 

 
37 666,64 
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wraz z Aneksem 
Nr 1 

31.12.2013 niepełnosprawnych   

 
Gmina Ujsoły  

Umowa nr 5/2013 
z dnia 02.01.2013  

 
02.01.2013 do 

31.12.2013 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 
5 000,00  

 
5 000,00 

Gmina  Żywiec: 
- Przedszkole nr 6 

 
- Przedszkole nr 10  

 
- Przedszkole nr 8  

 
- Szkoła Podstawowa 

nr 5 
- Szkoła Podstawowa 

nr 3 
 

Umowa nr:                      
- 3/2013 z 

02.01.2013 
- 4/2013 z 

02.01.2013 
- 7/2013 z 

14.08.2013 
-8/2013 z 

14.08.2013 
- 9/2013 z 

02.09.2013  
 

 
 
 
 

02.01.2013 do 
31.12.2013 

 
 
 
 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
 
 
 
 

12 600,00 

 
 
 
 
 

12 600,00  

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

Umowa nr  
1/PCPR/WR/2013 
z dnia 17.10.2013  

 
17.10.2013 do 

15.02.2014 

Dofinansowanie zakupu 
do transportu osób 
niepełnosprawnych   

 
79 058,67  

 
W trakcie 
realizacji 

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

Umowa nr  
6/PCPR/WR/2013 
z dnia 30.12.2013  

 
30.12.2013 do 

16.06.2014 

Dofinansowanie zakupu 
do transportu osób 
niepełnosprawnych   

 
80 000,00  

 
W trakcie 
realizacji 

      

 
4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 
1. Uchwała nr 1/2013 Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  23 maja 2013r.  w sprawie: 

sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Centrum Rehabilitacyjno  Edukacyjnego dla dzieci w 
Żywcu 

2. Uchwała nr 2/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  23 maja 2013  w sprawie: 
wprowadzenia zmian  w Regulaminie organizacyjnym  podmiotu leczniczego Fundacji Pomocy 
Dzieciom w Żywcu  

3. Uchwała nr 3/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie:  
rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2012 

4. Uchwała nr 4/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie: 
podjęcia działalności gospodarczej w Fundacji. 

5. Uchwała nr 5/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  17 września 2013r. w sprawie:  
zasad (polityki) rachunkowości 

6. Uchwała nr 6/2013 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: 
zatwierdzenia regulaminu Fundacji określającego zasady gromadzenia i wydatkowania  środków 
pieniężnych  gromadzonych dla beneficjantów  na kontach Fundacji  Pomocy Dzieciom  w Żywcu 

 
Kopie uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.   
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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: 35 425,13  zł  
d) środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy:  
 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu – 2 503 954,88  zł  
 dotacja udzielona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – 

2 000,00  zł (organizacja festynu z okazji dnia dziecka) 
 środki przekazane przez Miasto  Żywiec  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych  łącznie – 12 600,00zł 
 środki przekazane przez Gminę Świnna na transport  dzieci 

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

niepełnosprawnych:   37 666,64 zł  
 środki przekazane przez Gminę Rajcza  na transport  dzieci 

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

niepełnosprawnych:   5 000,00  zł  
 dotacja udzielona przez Gminę Żywiec – 2 500,00 zł (organizacja festynu z 

okazji dnia dziecka) 
e) pozostałe:  

 Narodowy Fundusz Zdrowia  - 612 482,32   zł  
 Wynik  finansowy z lat poprzednich – 1 747 433,99  zł 
 Wpłaty rodziców na ubezpieczenie dzieci – 1 760,00 zł. 
 Inne -  119 182,58  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  –Urząd   Miejski  w Żywcu  
o 3 047,31  zł – Fundusz Norweski EOG 
o 21 566,89  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 33 501,04  zł –  Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 
o 44 109,63 zł -   Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego    

 
f) przychody z odpłatnej działalności statutowej  z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 
 przychody:  6 599,29 zł   
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 koszty świadczeń: 7 180,57 zł 
Działalność  odpłatna polegała na zakupie  posiłków dla podopiecznych Fundacji,  
w trakcie  prowadzonych zajęć w CREdD.    

g) przychody z działalności gospodarczej: 410,15 zł  
h) inne:  

 przychody z 1%: 53 834,90 zł 
 odsetki bankowe: 9 124,75 zł 

Przychody łącznie: 5 161 974,63   zł  
 

6. Informacja  o  odpłatnych świadczeniach  realizowanych przez fundację w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;  

Nie dotyczy 

7. Działalność gospodarcza:  

Fundacja  rozpoczęła   prowadzenie   działalności gospodarczej z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców, tj. od dnia 25.09.2013r.  

Wynik finansowy z prowadzonej  działalności  gospodarczej:   - 3 601,45 zł (strata) 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł: 0,008%  

 

8. Informacja o kosztach poniesionych na:  

a) na realizację celów statutowych:    - 3 390 846, 93  zł  
 zużycie materiałów i energii:  - 328 673,60  zł  
  usługi obce:   - 61 709,09  zł 
 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:  -  2 875 953,74 zł 
 amortyzacja:   -  124 510,50  zł 

b) administrację:     -  0,00 zł 
c) działalność gospodarcza:   -  4 011,60 zł  
d) pozostałe koszty:      -  0,00 zł  
e) koszty działalności odpłatnej statutowej:  - 7 180,57 zł 
f) podatki i opłaty:     - 1 280,43 zł   
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9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
 
Zatrudnienie   w  Fundacji  Pomocy Dzieciom w 2013r.  

 
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 0,3  - 

3. Kierowca 2 1 - 

RAZEM 4   

 

 
Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  

w roku  2013r.   
 

 
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 16 14,76 - 

4 Oligofernopedagog, nauczyciel,  nauczyciele 
wspomagający,  

18 17,14 
 

- 

5 Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 4 4 - 

6 Psycholog 3 3 - 

7 Logopeda 2 2 - 

8 Logopeda/arteterapeuta   1 1 - 

9 Logopeda / Z-ca Dyrektora  1 1 - 

10 Pielęgniarka 3 3 -- 
11 Pracownik 

gospodarczy/konserwator/kierowca  
4 3,5 - 

12 Sprzątaczka  3 2,5 - 

13 Księgowy/Z-ca Dyr.  1 1 - 

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

15 Pracownicy  administracyjno-biurowi 4 3,5 - 

Razem 63 58,1 - 

Osoby odbywające staż absolwencki w 2013  roku 

1 Fizjoterapeuta  
okres stażu –22.08.2012  - 21.01.2013 

 
1 

 
1 

Osoba zatrudniona po 
zakończeniu stażu  w 
CREdD  

2 Nauczyciel wspomagający  
okres stażu –04.11.2013 do 03.05.2014   

 
2 

 
2 

Osoby przewidziane  
do zatrudnienia w 
CREdD po zakończeniu 
stażu  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2013r.  

1 Prowadzenie hippoterapii 1 3 umowy  - 

2 Prace remontowo /  porządkowe  2 6 umów  - 
3 Prace administracyjne  2 6 umów - 

4 Nauczanie  indywidualne – 
oligofrenopedagog  

1 1 umowa  - 

5 Prowadzenie zajęć teatralnych  1 4 umowy  - 

Umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło  zawarte  w 2013r. 

1 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej –
awans zawodowy nauczycieli  

2 2 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 2013r.:  
 
a) 42 008,73 zł,  w tym : 
 wynagrodzenia:  42 008,73 zł  
 premie:  0,00 zł  
 nagrody: 0,00zł  

b) inne świadczenia: świadczenie urlopowe – 1 375,00 zł  

 

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2013r.:  

a)  2 275 498,83  zł  w tym:  

 wynagrodzenia: 2 099 235,89  zł        

 wynagrodzenia osób zatrudnionych do prowadzenia działalności gospodarczej:   0,00 zł                                                                                                                                     

 premie: 176 262,94 zł                                                                                                                                   

  nagrody: 0,00  zł    

b) ZFŚS – 58 605 48  zł  

 

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 zatrudnia osób do prowadzenia działalności  gospodarczej. 

 

12.Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
 
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2013r.: - 0,00 zł. 
 
Wydatki na umowy zlecenia, o dzieło, kontrakt lekarski  
zawarte w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2013r.: - 41 244,50 zł. 
 

 

13.Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   
Fundacja nie udzieliła w roku 2013  żadnych   pożyczek .  
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14.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
 
Stan środków  ulokowanych na rachunkach bankowych  na 31 grudnia 2013r.   
 
Rachunki Fundacji:  

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 BS Żywiec 20 958,31 

2 34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 BS Żywiec 124 788,10 

3 55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 BS Żywiec 37,69 

4 42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 BS Żywiec 0,00 

5 76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 BS Żywiec 66,52 

6 70 8137 0009 0014 5802 4000 0190 BS Żywiec 0,00 

7 91 8137 0009 0014 5802 4000 0200 BS Żywiec  0,00 

   RAZEM 145 850,62 

 
 
Rachunki  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 BS Żywiec 2 115,36  

2 58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 BS Żywiec 4 155,78 

   RAZEM 6 271,14  

 
 
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 2013  nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 

 

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 2013 roku zakończyła budowę budynku  wraz z ogrodem terapeutyczno – edukacyjno – 
rekreacyjnym. Inwestycja była realizowana  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”. 
 Niniejsze nieruchomości  o wartości 2 940 922,49 zł zostały przyjęte do ewidencji księgowej Fundacji.    

 

b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  
Nieruchomości  wymienione w pkt. a) zostały przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, 
a w szczególności na  prowadzenie edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością.   
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18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych.  
 
a) Urządzenie techniczne i maszyny – 146 170,53  zł    

(Sprzęt  rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne, monitoring)  
 
b) Środki trwałe w budowie –  28 060,00  zł  

(zaliczki wypłacone  przez Fundację  na zakup sprzętu  rehabilitacyjnego)  
 

c) Wartości niematerialne i prawne – 0,00  zł  
 

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

 
Nie dotyczy  

 

20.  Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów  statystycznych,  

 
Nie dotyczy  

 
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  

122/210791/05/2
013  

01.01.2013 do 
31.12.2013  

Kontrakt na 
świadczenie  usług 

medycznych   

614 442,32  614 442,32 

Starostwo  Powiatowe 
w Żywcu  

----------- 01.01.2013 do 
31.12.2013  

Dotacja oświatowa  na 
realizację edukacji  

2 503 954,88  2 503 954,88  

 
 

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” 

 
 
 

219 170,43 

 
 
 

219 170,43 
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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  

 
 

110 378,27 
 

*5 126,92  - 
kwota 

zwrócona  

Województwo Śląskie   
Umowa nr 

4207/ZW/2013 z 
dnia 13.12.2013r.  

 
13.12.2013 do 

28.02.2014 

Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego do 

terapii podopiecznych 
Fundacji Pomocy 

Dzieciom  

 
26 993,81  

 
W trakcie 
realizacji  

Starosta Żywiecki 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Umowa nr 4/13  z 
dnia 18.04.2013r.  

 
31.05.2013 

„Rekreacja – Festyn 
integracyjny dla dzieci z 

okazji Dnia Dziecka”   

 
2 000,00 

 
2 000,00 

Gmina Żywiec 
Burmistrz Miasta 

Żywca 

Umowa nr 
253/2013/SPW z 
dnia 13.03.2013 

01.05.2013 do 
15.06.2013 

„Festyn Integracyjny z 
okazji Dnia Dziecka” 

 
2 500,00 

 

 
2 500,00 

 
Gmina Świnna  

Umowa nr 1/2013 
z dnia 02.01.2013 

02.01.2013 do 
31.12.2013  

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
5 000,00 

 
5 000,00 

 
Gmina Rajcza  

 

Umowa nr 6/2013 
z dnia 02.01.2013 
wraz z Aneksem 

Nr 1 i Nr 2  
 

 
02.01.2013 do 

31.12.2013 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
7 000,00 

 
7 000,00 

Gmina Gilowice  
 

Umowa nr 2/2013 
z dnia 02.01.2013 
wraz z Aneksem 

Nr 1 

 
02.01.2013 do 

31.12.2013 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
37 666,64 

 
37 666,64 

 
Gmina Ujsoły  

Umowa nr 5/2013 
z dnia 02.01.2013  

 
02.01.2013 do 

31.12.2013 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 
5 000,00  

 
5 000,00 

Gmina  Żywiec: 
- Przedszkole nr 6 

 
- Przedszkole nr 10  

 
- Przedszkole nr 8  

 
- Szkoła Podstawowa 

nr 5 
- Szkoła Podstawowa 

nr 3 
 

Umowa nr:                      
- 3/2013 z 

02.01.2013 
- 4/2013 z 

02.01.2013 
- 7/2013 z 

14.08.2013 
-8/2013 z 

14.08.2013 
- 9/2013 z 

02.09.2013  
 

 
 
 
 

02.01.2013 do 
31.12.2013 

 
 
 
 

Dofinansowanie 
transportu dzieci  

niepełnosprawnych   

 
 
 
 
 

12 600,00 

 
 
 
 
 

12 600,00  

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

Umowa nr  
1/PCPR/WR/2013 
z dnia 17.10.2013  

 
17.10.2013 do 

15.02.2014 

Dofinansowanie zakupu 
do transportu osób 
niepełnosprawnych   

 
79 058,67  

 
W trakcie 
realizacji 

Starostwo Powiatowe 
w Żywcu 

Umowa nr  
6/PCPR/WR/2013 
z dnia 30.12.2013  

 
30.12.2013 do 

16.06.2014 

Dofinansowanie zakupu 
do transportu osób 
niepełnosprawnych   

 
80 000,00  

 
W trakcie 
realizacji 

Wynik finansowy:   191 179,40 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. 
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24. Informacja  o przeprowadzonych kontrolach.  
 

 
Organ kontrolujący 

 

 
Data kontroli 

 
Przedmiot kontroli 

 
Wynik kontroli 

 
 

Kuratorium Oświaty w 
Katowicach Delegatura w 

Bielsku – Białej  
 
 

 
 
 

22.01.  2013  

Organizacja i realizowanie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w 

publicznych przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz 

publicznych i niepublicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i 

ośrodkach rewalidacyjno-
wychowawczych 

 
Pozytywny. 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.     

Nie wydano żadnych 
zaleceń.     

 
 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  w 

Żywcu 
 

 
 

04.02. 2013 

Sprawdzenie  wykonania obowiązków  
określonych  podczas kontroli w dniu 17 

lutego 2012r. (pomalowanie 
wskazanych gabinetów) oraz   kontrola 

bieżącego stanu sanitarnego 

 
Pozytywny. 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych 
zaleceń.    

 

 
Starostwo Powiatowe w 

Żywcu 

 
05-08.02. 2013 

  zgodność  liczby uczniów z 
dokumentacją CREdD  

 zgodność wykazanych w 
sprawozdaniach wydatków ze 
stanem faktycznym    

 
Pozytywny. 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych 
zaleceń.   

 
 
 
 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

Oddziała w Bielsku-Białej   
 
 

 
 
 
 
 

19.04 -07.05. 
2013 

 prawidłowość i rzetelność obliczania 
składek na ubezpieczenia społ. Oraz 
innych składek, do których 
pobierania zobowiązany jest ZUS 
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych   

  ustalanie uprawnień do świadczeń z 
ubezpieczeń społ. I wypłacanie tych 
świadczeń oraz rozliczeń z tego 
tytułu.  

 prawidłowość i terminowość 
opracowywania wniosków o 
świadczenia  emerytalne i rentowe  

 wystawianie zaświadczeń lub 
zgłaszanie  danych dla celów  
ubezpieczeń społecznych   

 

 
Pozytywny   

   

 
 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  w 

Żywcu 
 

 
21.11. 
2013  

 
Ocena bieżącego stanu sanitarnego  

placówki –  ocena procedur 
zapobiegających zakażeniom i 

chorobom zakaźnym związanych z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

oraz sposobu i częstotliwości 
prowadzenia  kontroli wewnętrznej w 

obszarze realizacji w/w działań  
 
 
 

 
Pozytywny. 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Nie wydano żadnych 
zaleceń.        
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Oraz     

Kontrole przeprowadzone 
przez:   

  Państwową Straż 
Pożarną w Żywcu  

  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Żywcu  

  Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego  

 Wojewódzkiego  
Konserwatora  Zabytków 
Delegatura w Bielsku -
Białej  

 
 

 
 
 
 
 

 02/03.  2013  

 
 
 
 
 

- uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie 
dobudowanego skrzydła budynku     

 
 
 
 

Pozytywny 
Uzyskano pozwolenia na 

użytkowanie  
dobudowanego skrzydła 

budynku    

 
 
 

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 2013  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 ) 

 
 
Sporządził: 
Zarząd Fundacji: 
  
1. Renata  Błecha ..................................... 

 

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

 

3. Krzysztof Błecha ................................... 

Sprawozdanie zatwierdzono:  ………………..  
 
Sprawozdanie zatwierdziła Rada Nadzorca:  
 
1. Henryk Cebrat  .............................................. 
 
 
2. Bogusław Syska ............................................ 
 
 
3. Maciej Król       .............................................. 

 


