SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
„GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA”
W ROKU 2020
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I.

Informacje o Fundacji

1) Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji
Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ulicy Warszawskiej 153 została zarejestrowana przez KRS w dniu 26 sierpnia 2011 roku.
Fundacja posiada numer KRS 0000394627.
Fundacja otrzymała numer NIP 5472138636 ponadto Fundacja posiada numer REGON
242724242.
Zgodnie ze statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód
Fundacja przeznacza na realizację celów określonych w pkt 2.
W dniu 7 listopada 2014 roku Fundacja została wpisana na listę Organizacji Pożytku
Publicznego.
Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu dla którego Fundacja została
utworzona lub w razie wyczerpania środków finansowych oraz majątku jaki Fundacja
posiada.
2) Cele statutowe Fundacji
1. Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele:
a) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów
Dziecka”, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
wychowanków, rodzin i osób;
b) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów
Dziecka” w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w spółkach
wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie;
pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie;
c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych form
opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej „Domu
Dziecka”;
d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo – wychowawczym, rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego;
e) pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
f) tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji
międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach
a-e;
g) ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych;
h) pomoc, w tym pomoc społeczna, pracownikom spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
i) współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują
podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom;
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - g, Fundacja realizuje na terytorium powiatów
bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może prowadzić działalność
również na terytorium innych powiatów, niż określone w ust. 2, pod warunkiem udzielania
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pomocy osobom fizycznym współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej GRUPA
KĘTY S.A. i przy zachowaniu celów, o których mowa w ust. 1 pkt a-h.
3) Metody realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
a ponadto udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz
wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;
b) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
c) organizowanie działalności charytatywnej;
d) organizowanie ochrony i promocji zdrowia;
e) organizację i promocję wolontariatu;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) prowadzenie akcji mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
h) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
i) działania na rzecz krzewienia krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej Ustawy;
k) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi
i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi w kraju
i zagranicą;
m) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, prelekcji, konferencji,
prezentacji, kursów, wydawanie publikacji;
n) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
o) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie określonym w § 6;
p) inicjowanie, przeprowadzanie, wspieranie i finansowanie programów badawczych
mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
q) pozyskiwanie partnerów do realizacji celów Fundacji;
r) działania na rzecz odbywania praktyk zawodowych przez wychowanków Placówek
Opiekuńczych „Domów Dziecka” w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie, a także na rzecz poszukiwania
stałej pracy dla wychowanków Placówek Opiekuńczych w spółkach wchodzących w
skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie;
s) organizowanie Dni Otwartych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Grupy Kęty S.A. w celu zapoznania młodzieży ze sposobem funkcjonowania
współczesnej firmy.

4) Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
-Rada Fundacji,
-Zarząd Fundacji.
W skład zarządu Fundacji w 2019 roku wchodzili:
-Monika Sobczak – Prezes Zarządu
-Andrzej Stempak – Członek Zarządu
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W Skład Rady Fundacji wchodzą:
- Dariusz Mańko – Przewodniczący Rady
- Rafał Warpechowski -Członek Rady
- Tomasz Grela – Członek Rady
- Piotr Wysocki – Członek Rady
- Rafał Lechowicz – Członek Rady

II.

Działania realizowane przez Fundację

1. Opis głównych działań podjętych przez Fundację

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku Fundacja musiała dostosować
wszystkie swoje działania do sytuacji pandemii. Z oczywistych powodów część programów
i aktywności fizycznych, które były corocznie organizowane w 2020 roku musiały zostać
odwołane, Kwestie bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie dzieci nie pozwoliły na kontakty,
odwiedziny, czy wyjścia na zewnątrz, szczególnie na wiosnę i jesień czyli w pierwszej
i drugiej fazie lockdown-u. W tym okresie działalność Fundacji skupiła się na zabezpieczeniu
placówek opiekuńczo-wychowawczych w środki bezpieczeństwa takie jak płyny do
dezynfekcji, maseczki, przyłbice czy rękawice ochronne. W miarę możliwości również
wsparcie sprzętowe – w postaci laptopów. W okresie luzowania obostrzeń Fundacja
przeprowadziła poniższe programy i projekty.
a) Młodzieżowa Akademia Dokształcania- czyli nauka inaczej
W roku 2020 w ramach tego programu Fundacja zorganizowała wyjazdy w ramach
podprojektu „Różnobarwna logistyka”. To cykl tematycznych warsztatów zapoznających
dzieci i młodzież z szeroko rozumianą logistyką. Każdy wyjazd był przygotowany
merytorycznie (czas i możliwości dojazdu, miejsca parkingowe, atrakcje, zakup biletów)
przez

wybrany

Dom

Dziecka,

gdzie

młodzież

musiała

się

zaangażować

w przygotowania/organizację wyjazdu. Ze względu na ograniczenia pandemiczne możliwe
były dwa wyjazdy (Pieniny oraz Pętla Beskidzka)
b) program „S” jak Sztuka
W roku 2020 w ramach programu „S jak Sztuka” Fundacja

wersję online programu

artystycznego TALENT SHOW, w trakcie którego podopieczni mogli zaprezentować swój
talent w kategorii: praca plastyczna (rysunek, fotografia, praca przestrzenna) oraz występ
artystyczny (śpiew, taniec, recytacja). Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane
zostały dyplomy oraz nagrody w postaci bonów podarunkowych.
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Dodatkowo w ramach warsztatów fotograficznych odbył się jeden 4 dniowy wyjazd w Sudety
w sierpniu 2020 roku. Oprócz poznawania tajników fotograficznych młodzież miała okazje
również wziąć udział w wycieczkach górskich na Szczeliniec Wielki oraz Białe Skały.
c) aktywność sportowa:
Fundacja stawia sobie za cel wyrównywanie szans podopiecznych stwarzając im możliwości
uczestnictwa w imprezach sportowych, często połączonych z nauką konkretnego sportu.
Poland Bussines Run oraz Wings for Life - te dwa wydarzenia odbyły się w 2020 roku,
w których udział wzięli podopieczni Fundacji. Niestety ze względu na pandemię nie udało się
zrealizować innych wydarzeń sportowych w tym turnieju piłki nożnej.
Oba wydarzenia biegowe odbywały się za pośrednictwem aplikacji online.
d) start w dorosłość
W 2020 roku w ramach tego programu kontynuowano mieszkania usamodzielnienia
w Kętach i Bielsku-Białej. Głównym celem takich mieszkań jest pomoc wychowankom
domów dziecka, którzy po ukończeniu 18-go roku życia i opuszczeniu domu dziecka nie
mają dokąd pójść. Regulamin mieszkania usamodzielnienia przewiduje maksymalny
dwuroczny pobyt podopiecznego fundacji w takim mieszkaniu. Przez pierwsze 3 miesiące
bezkosztowo, w późniejszych miesiącach z symboliczną opłatą aż do opłaty zbliżonej do
wolnorynkowej, tak aby przygotować młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania.
W 2020 roku w mieszkaniach przebywało dwoje podopiecznych. W 2020 roku Fundacja
kontynuowała

program

16plus,

w ramach

którego

wspiera

młodzież

w procesie

usamodzielniania. Wielu z podopiecznych już skorzystało z pierwszych form pomocy
w ramach tego programu a były to m.in.: kursy prawa jazdy, staż pracy, kursy
specjalistyczne, korepetycje z matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo w październiku
udało się przeprowadzić warsztaty tematyczne:
Postawy i wzorce zachowań. Jak korzystać z asertywności?
Uzależnienie, czym jest i jak sobie z nim poradzić.
Internet- wyzwania wizerunkowe.
W pierwszym zjeździe w hotelu Czarny Groń udział wzięła młodzież z Pszczyny, Żywca
i Oświęcimia. Drugi dla pozostałej części musiał zostać niestety odwołany ze względu na
lockdown.

e) Edukacja ekologiczna Podopieczni bardzo czynnie zaangażowali się do akcji LISTY DLA ZIEMI tworząc wspaniałą
księgę listów.

Strona 5

f) Korona Gór Polski –projekt ma w założeniach zdobycie 28 szczytów przez wybraną
grupę podopiecznych. W 2020 roku udało się zorganizować m.in. wycieczkę na najwyższy
szczyt Polski - Rysy. Poza tym w ramach programu młodzież zdobyła kolejne 4 szczyty.
g) wspieranie pieczy zastępczej
W 2020 roku fundacja kontynuowała proces wspierania działań na rzecz pieczy zastępczej,
m.in. poprzez angażowanie do projektów fundacyjnych również dzieci z pieczy zastępczej.

h) wolontariat pracowniczy
Fundacja stara się angażować pracowników w bieżącą działalność fundacji, m.in. poprzez
zbiórki potrzebnych rzeczy, pomoc w realizacji programów.
W 2020 roku dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zebrać m.in. meble, odzież
a także sprzęt sportowy dla podopiecznych Fundacji.

III. Informacje o przychodach
Na poniższe przychody składały się otrzymane darowizny:
2020

Darczyńca

Dworek EUREKA

2019

0,00

10 898,00

40 000,00

160 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

20 427,74

100 000,00

0,00

30 000,00

33 000,00

0,00

10 000,00

Pozostali darczyńcy

25 919,60

109 714,12

1% PIT

51 280,10

45 041,40

347 199,70

489 081,26

Alupol Packaging S.A.
Aluprof S.A.
CRH BOUWMATEN B.V.
Grupa Kęty
PWS Konstatna
MARHAN Sp. z o.o.

RAZEM PRZYCHODY

IV. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W okresie sprawozdawczym Fundacja ponosiła koszty związane z realizacją
działalności statutowej oraz koszty związane z obsługą administracyjną Fundacji
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2020

Rodzaj działalności

2019

Pomoc Rodzinom Zastępczym

11 200,00

51 784,00

Program „S” jak sztuka dla wychowanków domów dziecka

16 465,97

38 790,31

8 249,79

17 331,21

0,00

32 829,96

20 888,73

69 428,17

9 503,25

7 732,00

0,00

0,00

Start w dorosłość – mieszkanie usamodzielnienia

22 344,98

26 881,41

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – pracownicy grupy kapitałowej

88 050,00

86 400,00

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – osoby z poza grupy kapitałowej

14 221,00

20 022,00

Pomoc Domom Dziecka

38 578,80

39 555,65

0,00

2 000,00

34 375,61

49 446,80

263 878,13

442 201,51

Młodzieżowa Akademia Dokształcania
Sprzedaż cegiełek (zbiórki charytatywne)
Imprezy kulturalne i sportowe dla wychowanków
Program „Gwiazdka Dziecięcych Marzeń”
Program dla domów dziecka – Poznaj Grupę

Pomoc innym organizacjom
Program 16 PLUS (finansowany z 1% PIT)
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

2020

Rodzaj kosztu

Materiały (w tym materiały promocyjne)

2019

0,00

1 400,00

880,00

880,00

7 352,50

3 910,50

789,50

282,00

- usługa rachunkowa

1 476,00

1 476,00

- usługi najmu

1 968,00

1 968,00

250,00

0,00

- pozostałe usługi

2 869,00

184,50

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

8 232,50

6 190,50

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
Pozostałe koszty administracyjne
-prowizje bankowe

- opłaty sądowe
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V.

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Stan środków finansowych Fundacji na koniec okresu sprawozdawczego
stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym w BNP Paribas Bank
Polska S.A.

31-12-2020

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku

31-12-2019

136 449,26

60 563,85

VI. NALEŻNOŚCI
31-12-2020

Należności

31-12-2019

Zapłacone zaliczki

0,00

1 500,00

RAZEM NALEŻNOŚCI

0,00

1 500,00

VII. FUNDUSZE WŁASNE
Na fundusz własny składa się:
31-12-2020

Rodzaj kapitału

Fundusz statutowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
RAZEM KAPTAŁY WŁASNE
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31-12-2019

50 000,00

50 000,00

8 407,52

(32 283,73)

75 089,07

40 691,25

133 496,59

58 407,52

VIII. ZOBOWIĄZANIA
Fundacja posiada zobowiązania wg poniższych tytułów:

31-12-2020

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania związane z działalnością statutową

31-12-2019

2 384,17

2 337,00

0,00

1 099,33

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

187,20

187,20

Zobowiązanie wobec jednostek budżetowych w tym:

381,30

32,80

- wobec urzędu skarbowego

150,00

13,00

- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych

231,30

19,80

2 952,67

3 656,33

Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki ( karta płatnicza)

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

IX. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU 1% PIT
Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych:

2020

Wpływy z 1% PIT

1% PIT

2019

51 280,10

2020

Wydatki finansowane z 1% PIT

Program 16 PLUS (finansowany z 1% PIT)

2019

34 375,61

Strona 9

45 041,40

49 446,80

X.

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA Z

BUDŻETEM
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
Zarząd Fundacji pełni swoje obowiązki nieodpłatnie na podstawie powołania.
Sekretarz Fundacji pełni swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.
Wynagrodzenie sekretarza Fundacji w 2020 roku wyniosło 880,00 zł
(wynagrodzenie w 2019r.: 880,00 zł).
Ponadto w ramach prowadzonych programów Fundacja korzysta na
podstawie umów o dzieło oraz umów zleceń z usług nauczycieli prowadzących
zajęcia lekcyjne dla wychowanków domów dziecka oraz osoby wykonujące
zadania związane z realizacją działań statutowych.
W ramach tych działań statutowych Fundacja w 2020 roku wypłaciła na
podstawie umów zleceń kwotę 3 230,00 zł (rok ubiegły 6 545,00 zł) potrącając
z tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
ZUS.
Liczba osób objętych pomocą Fundacji
- osoby prawne (10 jednostek)
- osoby fizyczne (66 osób)

XI. ODPIS UCHWAŁ
Zarząd Fundacji w roku 2020 podjął 67 uchwał.
Odpis uchwał Zarządu Fundacji stanowi
sprawozdania.

załącznik

do

niniejszego

XII. POZOSTAŁE DANE
W 2020 oraz w 2019 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji ani
innych papierów wartościowych.
W 2020 oraz w 2019 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości.
W 2020 oraz w 2019 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych.
15-ego kwietnia 2020 roku Fundacja sporządziła sprawozdania dla GUS SOF1 „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych za 2019 r.”

XIII.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
W 2020 oraz w 2019 roku Fundacja nie prowadziła żadnej tego typu
działalności
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XIV. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
Z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia Fundacja za 2020
rok wpłaciła do budżetu Państwa kwotę 189,00 zł (za rok 2019 – kwota 443,00
zł) tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwotę
290,70 zł (rok 2019 – kwota 641,09 zł) tytułem składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Fundacja w 2020 r. nie płaciła składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz
FGŚP i Fundusz Pracy, w roku 2019 składki te wynosiły odpowiednio: 737,54
zł i 44,76 zł.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Fundacja nie złożyła
jeszcze zeznania CIT-8 za rok 2020, zeznanie to zostanie złożone do końca
czerwca 2021 roku.
Fundacja za rok 2019 oraz za rok 2018 złożyła we właściwym Urzędzie
Skarbowym deklarację CIT-8.
W związku z pełnieniem obowiązków płatnika podatków od wypłat na
podstawie umowy zlecenia oraz umów o dzieło Fundacja złożyła we
właściwych Urzędach Skarbowych informacji PIT4R.

XV.

INFORMACJE O KONTROLACH

W 2020 roku oraz w 2019 roku w Fundacji nie miały miejsca żadne kontrole.

Monika Sobczak

Prezes Zarządu
Monika
Agnieszka
Sobczak

Elektronicznie
podpisany przez Monika
Agnieszka Sobczak
Data: 2021.05.07
10:52:54 +02'00'

Andrzej Stempak

Członek Zarządu

Załącznik: Odpisy uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji w roku 2020.
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