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Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” z siedzibą  

w Warszawie, Al. Przyjaciół 8, lok. 1a prowadzi działalność od dnia 17.02.1997 r.  

i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy, w XIX  Wydziale 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167578. 

Numer statystyczny REGON Fundacji  - 012 373 720 

Numer  identyfikacji podatkowej NIP 525-15-75-120 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

 

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2006 byli: 

 

Krzysztof Berzyński,  

zam.: ul. Dzika 19/23 m.63, 00-172 Warszawa 

 

Małgorzata Dębek,  

zam.: ul. Prochowa 9/11 m.27, 04-360 Warszawa 

 

 

 

 

 

Celem statutowym Fundacji jest: „wspieranie działalności na rzecz zainicjowania 

procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych 

szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego”. 
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REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI 
 

 

   
„ŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ POMOCY RZECZOWEJ, 

FINANSOWEJ, ORGANIZACYJNEJ NA RZECZ PODMIOTÓW  

(OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ) PROWADZĄCYCH LUB ORGANIZUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA. DOFINANSOWYWANIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I UBOGICH.” 

 
 

 

 

 
PROGRAM „MOTYLKOWE SZPITALE DLA DZIECI” 

 

W ramach programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacja stara się, przy 

wsparciu osób wrażliwych na los chorych dzieci, wprowadzać na oddziały dziecięce 

elementy barwnego, baśniowego świata. W tych pracach wspomagają nas darczyńcy, 

a także wykonujący prace utalentowani plastycznie wolontariusze, pielęgniarki oraz 

rodzice, którzy chcą poprawiać warunki hospitalizacji swych pociech.  

Do końca grudnia 2006 r. lista „motylkowych” szpitali objęła 580 placówek 

służby zdrowia. Większość z nich skorzystała z naszego dofinansowania realizacji 

projektu i przekazywanych przez Fundację darów rzeczowych. Nieliczne placówki 

remontowane były ze środków własnych, nie korzystając z dotacji Fundacji. 

Na realizację programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” w 2006 roku w sumie 

przeznaczono 65.000,00 złotych; dofinansowanie otrzymało 13 placówek. 

 

 

 

PROGRAM „MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” 

 

"Różowy Lunch" 

Możesz zdążyć przed rakiem - i co dalej? 

Każdego roku 17 października, w Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, Pani 

Jolanta Kwaśniewska i jej Fundacja manifestują swoją jedność z osobami chorymi 

na raka piersi i nagłaśniają wagę profilaktyki tego schorzenia.  

W roku 2007 w Patio Domu Dochodowego na Placu Trzech Krzyży  

w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem "Możesz zdążyć przed  

rakiem - i co dalej?" Około dwustu gości, w tym osobistości świata kultury, 

biznesu, mediów i polityki oraz członkowie Rady Fundacji, spotkało się  

na "Różowym Lunchu", aby rozmawiać o polskich doświadczeniach związanych z 

profilaktyką i leczeniem raka piersi. 
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Prof. dr hab. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii WIM, Doc.n.med. 

Tadeusz Pieńkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii  

 

 

Rekonstrukcyjnej z Centrum Onkologii w Warszawie, Pani Krystyna Kofta 

oraz Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska wskazali na zatrważającą wciąż 

skalę problemu niskiej wykrywalności i wyleczalności nowotworów piersi w Polsce. 

Prelegenci gorąco zaapelowali do zgromadzonych gości o zainteresowanie 

problemem i pomoc w jego nagłośnieniu.  

"Różowy Lunch" stanowił okazję do wymiany poglądów i wiedzy, a także 

edukacji na rzecz profilaktyki. Spotkanie poprowadziła pani Magdalena Mołek. 

Dla szanownych gości zaśpiewała Pani Alicja Majewska, przy wspaniałym 

akompaniamencie Pana Włodzimierza Korcza. Wyśmienite przekąski zapewniły 

zebranym restauracja Magdy Gessler "Ale Gloria". 

 

 

W ramach programu „Możesz zdążyć przed rakiem” Pani Jolanta Kwaśniewska 

aktywnie uczestniczyła również w wykładach i konferencjach dotyczących 

profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych: 

 Listopad, Słowenia - Ljubljana - miedzynarodowa konferencja „United 

Against Cancer” CEE Cancer Patient Summit 2006 pod auspicjami 

Prezydenta Republiki Słowenii, 

 Październik, Bruksela - inauguracja międzynarodowej kampanii Cancer 

United, inicjującej i promującej działania na rzecz trwałego podniesienia 

poziomu opieki nad chorymi na raka w Europie,  

 Spotkanie z Warszawskim Stowarzyszeniem Amazonek „Żonkil” - 

prezentacja i dyskusja na temat roli polskich organizacji kobiet w walce  

z chorobą nowotworową. 

 

W ramach programu „Możesz zdążyć przed rakiem” w roku 2006 przeznaczono 

14.761,40 złotych na badania mammograficzne, które wykonano w grudniu roku 

2005. 

W roku 2006 wykonano 68  badań, głównie kobiety z gminy Nałęczów. Podczas 

badań wykryto 2 przypadki nowotworowe, a  33 kobiety skierowano  do dalszej 

diagnostyki. Na realizację powyższych badań przeznaczono 3.943,92 złotych, 

środki przelano w styczniu 2007r.  
 

 

 
PROGRAM „DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH                 

DLA DZIECI” 

 
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano 

turnusy indywidualne i grupowe dla 514 dzieci niepełnosprawnych na łączną kwotę 
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154.142,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z 27 stowarzyszeniami z 

całej Polski.  

 
INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 

 

 

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2006 dla rodzin ubogich i osób 

niepełnosprawnych przekazaliśmy: 

 

 Pani Annie z Małogoszczy 2000 zł na leczenie córki, 

 Marcie z Jawora 500 zł na specjalistyczny program komputerowy, do użytku 

dla osób niedowidzących, 

 Pani Annie z Minogi 2000 zł na zakup urządzenia do światłoterapii dla syna, 

 Pani Małgorzacie z Warszawy 300 zł  na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Grażynie z Warszawy 400 zł na zakup specjalnej żywności 

bezglutenowej dla dziecka, 

 Pani Elżbiecie z Sośnicy 1500 zł na leczenie i specjalistyczne badania, 

 Pani Krystynie z Bielska Białej 1000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Elżbiecie  z Warszawy 2000 zł  na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Janinie z Gliwic 3000 zł na zakup protezy, 

 Natalii i Karolowi z Polnicy 1000 zł na leczenie dzieci, 

 Panu Jerzemu z Brzyska 1000 zł na leczenie syna, 

 Pani Alinie z Gliwic 600 zł na zakup strzykawek cewnikowych i inhalatora 

dla chorego  syna, 

 Pani Beacie z Somonina 500 zł na zakup specjalistycznych odżywek  

dla dziecka, 

 Pani Elizie z Sulejówka 3000 zł na zakup pompy insulinowej dla córki, 

 Panu Bohdanowi z Żar 600 zł na zakup dietetycznej żywności dla dzieci, 

 Pani Julicie z Wrześni 1000 zł na pokrycie kosztów nauki na studiach, 

 Pani Andżelice z Birczy 500 zł na leczenie chorego synka, 

 Małgosi z Poznania 2064,10 zł na pokrycie kosztów nauki, 

 Pani Henryce z Biskupca 1000 zł  na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Katarzynie z Przemkowa 300 zł na zakup środków higienicznych  

i leczniczych, 

 Pani Dorocie z Bydgoszcy 300 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Jadwidze z Gdańska 3000 zł na leczenie i usprawnianie chorych dzieci, 

 Pani Renacie z Warszawy 250 zł na zakup pasków testowych do badań, 

 Pani Joannie z Bydgoszczy 1000 zł na zakup środków higienicznych  

i pielęgnacyjnych dla chorej córki, 

 Pani Mariannie ze Starej Żelaznej 2000 zł na pomoc w odbudowie 

zniszczonego pożarem domu, 

 Pani Dorocie z Nowego Sącza 1000 zł na leczenie, 

 Pani Krystynie ze Staświn komputer dla syna, 

 Danucie i Ryszardowi z Ostrołęki 2000 zł na leczenie syna, 

 Pani Ewie z Kowar 5000 zł na zakup protezy, 
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 Pani Małgorzacie z Wolsztyna 2000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej. 

 Pani Annie z Czarnostowa 1000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej. 

 
 

W ramach dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków 

przekazaliśmy: 

 Państwu Elżbiecie i Andrzejowi z Kielc 2000 zł na pokrycie kosztów nauki  

i rehabilitacji syna,  

 Panu Zdzisławowi z Debrzna 1000 zł na zakup leków, 

 Pani Barbarze z Krosna 500 zł na zakup leków i materiałów opatrunkowych, 

 Pani Kamili z Kobióra 500 zł na leki i sprzęt rehabilitacyjny, 

 Pani Aldonie z Mosiny 1000 zł na zakup leków, sprzętu i dojazdy na zajęcia 

integracyjne z chorą córeczką, 

 Pani Magdalenie z Szamotuł 1000 zł na zakup leków dla syna,  

 Pani Helenie z Heńska  200 zł na zakup leków, 

 Pani Bożenie ze Świecia 1000 zł na leczenie i rehabilitację chorej córki, 

 Pani Ewie z Raciborza 1500 zł na zakup leków, 

 Pani Wiesławie z Załuża 290 zł dofinansowania na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla chorego syna, 

 Pani Annie z Pińczowa 500 zł na zakup specjalistycznego urządzenia  

do masażu leczniczego, 

 Pani Joannie z Tomaszowa Mazowieckiego 2000 zł na środki do leczenia 

blizn i poparzeń syna, 

 Pani Annie z Rzeszowa 300 zł na zakup wałka do rehabilitacji dla synka. 

 

 

Na rzecz Fundacji, Stowarzyszeń, placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i innych przekazano darowizny, o łącznej wartości 624.404,27 złotych:  

 

 Dla 50-ga dzieciom z placówek „Gniazd” w Warszawie dofinansowano 

wyjazd do Kiermusów na całodniowy piknik połączony z biciem rekordu 

Guinessa w układaniu największego stogu siana. 

 TPD Kołu przy Zespole Placówek Specjalnych ze Skarżyska-Kamiennej 5000 

zł na zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 „Flocie Świętego Mikołaja” z Warszawy1000 zł na dofinansowanie akcji  

na rzecz osób niepełnosprawnych „Ponad Szczytem”, 

 Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego z Dwikozów 1000 zł   

na zorganizowanie wycieczki dla uczniów,  

 „Tęczowemu” Przedszkolu Samorządowemu z Białegostoku 2000 zł na zakup 

urządzeń do porozumiewania się dla dzieci o specjalnych potrzebach 

komunikacyjnych, 

 Powiatowemu Domowi Dziecka z Łęknicy 5000 zł na zakup mebli i bielizny 

pościelowej dla wychowanków, 

 Stowarzyszeniu „Wprowadzać w Świat” z Ustrzyk Dolnych 5000 zł na zakup 

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 



 7 

 SPZOZ  w Lubaczowie 10 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego do diagnostyki, 

 „Polsko - Białoruskiej Fundacji Edukacyjnej” w Warszawie 3000 zł  

na organizację obozu dla młodzieży białoruskiej pochodzenia polskiego, 

 Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonemu przez Zgromadzenie 

Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu 5000 zł na dostosowanie pomieszczeń dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

 Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych, prowadzonemu  

przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej z Wrocławia 3000 zł  

na rozbudowę budynku, 

 Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”  

z Torunia 2000 zł na program wsparcia psychologicznego dla matek 

wychowujących dzieci niepełnosprawne, 

 Fundacji „Droga” z Gdańska 2000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci, 

 Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety z Rudy Śląskiej-Goduli 1000 zł  

na organizację kolonii letnich dla dzieci, 

 Publicznej Szkole Podstawowej im. Kpt. Pil. Tadeusza Sędzielowskiego  

z Baryczy 3000 zł na organizację wyjazdu dla biednych dzieci wiejskich, 

 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Gniazdo” z Warszawy 2000 zł  

na organizację uroczystych obchodów 15-lecia Stowarzyszenia, 1000 zł  

na organizację spotkania wigilijnego dla dzieci, 

 Fundacji „Synapsis” z Warszawy 7000 zł na zakup komputerów do terapii  

dla dzieci z autyzmem, 

 Specjalnemu Ośrodkowi - Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka  

z Tomaszowa Lubelskiego 1000 zł na organizację festiwalu twórczości  

osób niepełnosprawnych, 

 Krajowemu Związkowi niewidomych RP WPS z Krakowa 2000 zł na zakup 

książek mówionych dla dzieci niewidomych, 

 Stowarzyszeniu Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Wsi Kraczkowa 1000zł 

na organizację wycieczki dla uczniów, 

 Szkole Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich z Wiązownej 

2.280,31 zł na zakup biletu lotniczego,  

 Przedszkolu niepublicznemu „Bajka” ze Stężycy 2000 zł na organizację 

wypoczynku wakacyjnego dzieci z Domu Dziecka, 

 Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

z Pszczyny 5000 zł na zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych, 

 Polskiemu Związkowi Niewidomych z Rzeszowa 1000 zł na organizację 

spotkania świąteczno-noworocznego, 

 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Gdyni 5000 zł na remont placu 

zabaw przy Domu Samotnej Matki, 

 Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym 

Dzieciom” z Brzezin 5000 zł na budowę budynku dla potrzeb ośrodka 

Dydaktyczno-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, 

 Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach 5000 zł  

na utworzenie środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, 
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 TPD Oddziałowi z Koszalina 2000 zł na Remont Obiektu całorocznej 

placówki oświatowo-szkoleniowej TPD w Sarbinowie, 

 Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

z Jarosławia 3000 zł na adaptację pomieszczeń do rehabilitacji, 

 Stowarzyszeniu „Bądźmy razem” z Aleksandrowa Kujawskiego 1000 zł  

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

 TPD Kołu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski z Małdyt 500 zł 

na organizację spotkania wigilijnego, 

 Publicznemu Przedszkolu w Daniszynie 500 zł na zakup pomocy 

dydaktycznych, 

 Domowi Dziennego Pobytu Dziecka 1000 zł na zakup odzieży zimowej  

dla podopiecznych, 

 Centrum Kultury w Połczynie - Zdroju 2000 zł na Spotkanie Choinkowe 

„Mukowiscydoza 2006”, 

 Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym  

„Być jak inni” z Ciechanowa 5000 zł na realizację projektu wyrównywania 

różnic pomiędzy regionami, 

 ZOZ Szpitalowi Rehabilitacyjno-Profilaktycznemu MSWiA dla Dzieci  

i Młodzieży w Górznie 500 zł na wykonanie inhalatorium, 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Marii 

Grzegorzewskiej z Puław 5000 zł na dostosowanie pomieszczeń ośrodka, oraz 

5000 zł na remont dachu. 

 

Ponadto Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe następującym fundacjom, 

stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym  

na terenie całego kraju: 

 

 Fundacji „Dzieciom Europy” z Budzenia przekazano na aukcję kubek z 

autografem J. Kwaśniewskiej, 

 Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” z Zamościa 

przekazano grafiki z Brzegu, Warszawy, długopis z autografem A. 

Kwaśniewskiego, kubki, książki, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach przekazano wieczne pióro, 

 Szkoła Podstawowa w Witnicy przekazano kubek z autografem                                     

J. Kwaśniewskiej, 

 Szkoła Podstawowa w Pobieżnej przekazano kubek z autografem                                  

J. Kwaśniewskiej, 

 Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzesze przekazano zabawki 

pluszowe, 

 Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku przekazano pióro 

”Weterman”, zegarek „Emerson”, 

 Zespół Oświatowy w Borowiu przekazano walkman z radiem, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej z Susza przekazano walman z radiem, kubki 

fundacyjne, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Ostaszewa przekazano keyboard, 
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 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Stawnicy 

przekazano keyboardy, 

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin z Olsztyna 

przekazano keyboardy, 

 Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewie 

przekazano lampę Bioptron, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu przekazano komputer z 

monitorem i oprogramowaniem, 

 Rödl, Bramorski Kancelaria Prawna z Wrocławia przekazano album, 

 Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie 

przekazano kubek z autografem J. Kwaśniewskiej, 

 Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej przekazano kubek autografem                         

J. Kwaśniewskiej. 
 

 

 

„FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE 

UZDOLNIONYCH” 

 

 
W 2006 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty  

i Aleksandra Kwaśniewskich po raz dziesiąty przyznano stypendia wybitnie 

uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium  

z Funduszu tym razem ubiegało się 298 kandydatów. Rada Funduszu przyznała  

47 stypendiów na łączną kwotę 135.000,00 złotych i dwa stypendia rzeczowe  

w postaci skrzypiec.  

Podczas uroczystości odbywającej się w Warszawie w Sofitelu Victoria  

przy ul. Królewskiej 11 Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wręczyli stypendystom 

okolicznościowe dyplomy i przyznane nagrody, a po części oficjalnej uczestniczyli 

w przygotowanym specjalnie dla młodych gości bankiecie, podczas którego mieli 

okazję do nieformalnych rozmów i wspólnych zdjęć. 

 

 

 
 „DOFINANSOWYWANIE WYJAZDÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA KOLONIE  

I OBOZY W KRAJU I ZA GRANICĄ” 

 

 

W ramach programu „Otwórzmy Dzieciom Świat” zorganizowano 

dwutygodniowy wyjazd do USA. 

W wyjeździe wzięło udział 16. dzieci, których rodzice zginęli podczas 

katastrofy budowlanej, która miała miejsce na Targach Gołębi w Katowicach  

w styczniu 2006.  

Podczas atrakcyjnej wycieczki dzieci zwiedziły Nowy Jork, Waszyngton, 

Buffalo. Zobaczyły m.in. Ellis Island, Statuę Wolności, Empire State Building 

Muzeum, Madame Tussaud. W Waszyngtonie dzieci zamieszkały w luksusowym 
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Hotelu Marriott Wardman. Odwiedziły Biały Dom, Kongres, cmentarz w Arlington, 

siedzibę pierwszego Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Mount Vernon. Dzieci 

spędziły także trzy dni w Buffalo, gdzie miały okazję podziwiać m.in. wodospad 

Niagara. 
 

 

 

„NADAWANIE „ZNAKU MOTYLA” ORAZ INNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH WE WSPIERANIU 

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI” 

 

W roku 2006 po raz pierwszy nie przyznano „Znaku Motyla” w związku z 

brakiem możliwości wręczenia jej w ramach programu „Teraz Polska”. 

 

 
„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH ZMIANAMI 

CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI” 

 

 

Pani Jolanta Kwaśniewska w 2006 roku kontynuowała działalność na rzecz 

profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS.  

 

         Pani Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w wykładach  

i konferencjach dotyczących problemów narkomanii i HIV/AIDS: 

 Październik, Kijów, na zaproszenie Fundacji Oleny Franchuk „ANTIAIDS” 

udział w konferencji poświęconej zwalczaniu HIV/AIDS, 

 Listopad, Warszawa - udział w XIII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w 

rodzinie i społeczeństwie”, organizowanej przez Polską Fundację Pomocy 

Humanitarnej „Res Humanae”, 

 Grudzień, Jordania - Udział w World Family Summit +2 (Światowy Szczyt na 

Rzecz Rodziny) pod tytułem „Investing in Development and Mobilizing for 

Action” („Inwestowanie w rozwój i mobilizacja do działania”) pod 

patronatem Królowej Ranii Al-Abdullah, którego jednym z głównych 

tematów była kwestia HIV/AIDS. 

   

Pani Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła również w wykładach  

i konferencjach dotyczących innych problemów zdrowotnych i społecznych: 

 Berlin, Listopad - Obchody 125-lecia Niemieckiego Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami,  

 Objęcie Patronatu Honorowego nad Konkursem „Świat przyjazny dziecku”, 

organizowanym przez Krajowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 

 Rzym, Wrzesień - Udział w European Youh Games - europejskich zawodach 

sportowych młodzieży niepełnosprawnej, oraz European Symposium pt. 

Improving the Lives of Young People with Intellectual Disabilities in the 
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areas of Health, Social Inclusion, and Sport, and physical Education 

organizowanych przez Special Olimpics Europe/Eurasia (Olimpiady 

Specjalne), 

 Warszawa, Październik - Udział w konferencji „Wyślij CV - ktoś czeka”, 

organizowanej w ramach Społecznej Kampanii na rzecz Aktywizacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

 Grudzień, Jordania - Udział w World Family Summit +2 (Światowy Szczyt na 

Rzecz Rodziny) pod tytułem „Investing in Development and Mobilizing for 

Action” („Inwestowanie w rozwój i mobilizacja do działania”) pod 

patronatem Królowej Ranii Al-Abdullah. 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

 

 Spotkania z przedstawicielami firm, korporacji, banków i osobami fizycznymi  

w celu upowszechniania działań statutowych Fundacji, 

 Stałe informowanie o działalności Fundacji poprzez stronę internetową: 

www.j.kwasniewska.aid.org.pl (każdy program opisany jest w oddzielnym dziale 

i posiada ilustrację graficzną, dział „Aktualności” jest na bieżąco aktualizowany),  

 Współpraca z mediami w celu propagowania programów pro-zdrowotnych  

i edukacyjnych, realizowanych przez Fundację, 

 Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja jest uprawniona do korzystania 

z możliwości otrzymywania odpisów podatkowych 1% od osób prywatnych 

rozliczających się z fiskusem. Fundacja po raz pierwszy zamieściła ogłoszenia w 

prasie o możliwości odpisów. 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano koszty w wysokości:   

1.225.879,16 zł, z tego: 

 Realizacja celów statutowych (przekazane wsparcie finansowe) -   

                  624.404,27 zł 

 Koszty administracyjne -         81.494,00 zł 

 Odsetki i różnice kursowe -       78.556,00 zł 

 Pozostałe koszty -                  414.424,89 zł 

 

 

Rok 2006 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:  390.796,42 zł, z tego: 

 Otrzymane darowizny  -         208.923,37 zł 

 Odsetki i różnice kursowe -        181.873,05 zł 

 

W okresie sprawozdawczym odnotowano stratę w wysokości: 835.082,74 zł. 

 

http://www.j.kwasniewska.aid.org.pl/
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Portfel papierów wartościowych zarządzany jest przez Biuro Zarządzania 

Aktywami Banku Handlowego w Warszawie S.A., zgodnie z podpisaną umową. 

Na koniec roku 2006 wartość portfela wynosiła -   2.118.697,86 zł 

 

W dniu 31.12.2006r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU 

HANDLOWYM w Warszawie posiadała środki -   5.311.685,36 zł 

 Rachunek bieżący –           87.678,39 zł 

 Overnight –          ------------------ 

 Depozyty -        5.224.006,97 zł 

 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto za 2006 rok –    100.889,95 zł 

 Wynagrodzenia –        100.889,95 zł 

 Nagrody –         ---------------- 

 Premie i inne  świadczenia –      ---------------- 

 

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i 

innych organów fundacji:        

 Wynagrodzenia –        34.639,61 zł 

 Nagrody –         --------------- 

 Premie i inne  świadczenia –      --------------- 

W 2006 r. tylko jeden z członków zarządu pobierał wynagrodzenie. W ciągu 10 

lat funkcjonowania inne organy Fundacji nie pobierały wynagrodzeń.  

 

 

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło –  14.015,00 zł 

 Umowy zlecenia –        --------------- 

 Umowy o dzieło -        14.015,00 zł 

 

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek –   nie nabyto 

 

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie -         nie nabyto 

 

Nabyte pozostałe środki trwałe -       nie nabyto 

 

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych -   1.616.675,58 

 

Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2006 r.: 

 Małgorzata Dębek – Członek Zarządu (zwolnienie lekarskie od 31.05.06) 

 Irena Leonhard – Główna Księgowa (1/4 etatu) 

 Kinga Stolarska – Asystentka  

 Ewa Borkowska - Asystentka (zatrudniona 20 listopada 2006) 

 Marek Borkowski - Kierowca/Asystent (zatrudniony 18 września 2006) 
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 Iwona Piekarska – Asystentka (urlop wychowawczy od 03.09.04) 

 

 

W 2006 roku w Fundacji: 

 Nie udzielano żadnych pożyczek pieniężnych, 

 Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń, 

 Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. uchwała Rady Fundacji nr 1/2007/R z dnia 07.02.2007r. (kopia) 

 

 

 

 

 

       Jolanta Kwaśniewska 

 

 

 

   Prezes Zarządu 

Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej 

    „Porozumienie bez barier”          Warszawa, 30 marca 2007r. 

 
 


