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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., 
jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy, XIX  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Numer KRS 0000167578, 
Numer statystyczny REGON Fundacji  - 012 373 720, 
Numer  identyfikacji podatkowej NIP 525-15-75-120. 
 
Fundacja we wrześniu 2007r.  rozpoczęła prowadzenie działalności 
gospodarczej. 
 
 
 

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2007 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: „prowadzenie oraz wspieranie 
działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i 
kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do 
ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i 
kulturalnego.” 
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REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI 
 
 
„świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej 
i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz 
podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających 
lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy 
osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim; pomoc osobom chorym, 
niepełnosprawnym, ubogim oraz z różnych przyczyn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 
 
 
 
 

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 2007 r. lista „motylkowych” szpitali objęła 583 
placówki 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 2007 roku w 
sumie przeznaczono 11 000,00 złotych; dofinansowanie otrzymało  3 
placówki służby zdrowia. 

 

 

 

PROGRAM „MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” 
 

 
W ramach programu „Możesz zdążyć przed rakiem” w roku 2007 

przeznaczono 3.943,92 złotych na badania mammograficzne, które wykonano 
w grudniu roku 2006. 

W ramach w/w kwoty wykonano 68  badań, głównie kobiety z gminy 
Nałęczów. Podczas badań wykryto 2 przypadki nowotworowe, a  33 kobiety 
skierowano  do dalszej diagnostyki.  
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PROGRAM „DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH                 
DLA DZIECI” 

 
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano 

turnusy indywidualne i grupowe dla 460 osób niepełnosprawnych, głównie 
dzieci,  na łączną kwotę 138 200,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym 
zakresie z 18 osrodkami rehabilitacji, stowarzyszeniami lub towarzystwami z 
całej Polski.  
 
 
 
„FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE 
UZDOLNIONYCH” 
 
 

W 2007 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty  
i Aleksandra Kwaśniewskich po raz jedenasty przyznano stypendia wybitnie 
uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium  
z Funduszu tym razem ubiegało się 298 kandydatów. Rada Funduszu przyznała  
25 stypendiów (dla 26 stypendystów) na łączną kwotę 75.000,00 
złotych. 

Podczas uroczystości odbywającej się w Warszawie w siedzibie Fundacji w 
Warszawie przy Al. Przyjaciół 8/1a, 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 
wyjazd do Jordanii. 

W wyjeździe wzięło udział 27. dzieci, - sierot wytypowanych przez 
Fundację Rodzin Górniczych z Katowic. Uczestnikami podróży były dzieci, 
których ojcowie - górnicy, zginęli podczas kilku ostatnich katastrof górniczych, 
zwłaszcza w Halembie. 

Podczas atrakcyjnej wycieczki dzieci spędziły tydzień pomiędzy 07 a 14 
lipca zwiedzając m.in. Amman, Petrę, Agabę, Ajloun, Jerash, Betanię. Pojechały 
również nad Morze Martwe.  

 
Na program w roku 2007 Fundacja przekazała 39 585,76 złotych 
 

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 
 

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2007 dla rodzin ubogich i 
osób niepełnosprawnych przekazaliśmy łącznie 10.000 zł: 
 
• Pani Andżelice z Leszczawy Dolnej 500 zł na leczenie dziecka-przejazdy, 
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• Pani Annie z Białegostoku 2.000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Jolancie z Pałecznicy 1.500 zł na leczenie oraz pomoc w trudnej 

sytuacji życiowej, 
• Pani Krystynie z Katowic 500 zł na zakup gitary dla szczególnie 

uzdolnionego muzycznie dziecka,                                                                                                                                                                                                              
• Panu Jackowi z Sejny 200 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Katarzynie z Mogilna 200 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Ewie z Miechowa 2.000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Panu Łukaszowi z Brodnicy 500 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Marii z Łabiszyna 1.000 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Magdalenie z Rypina 500 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Dominice z Wilczej Woli 500 zł na pomoc w trudnej sytuacji 

życiowej, 
• Pani Ewie z Drewnik 500 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 
• Pani Iwonie z Warszawy  1.000 zł na pomoc w przystosowaniu 

mieszkania dla osób niepełnosprawnych, 
 

 
 
W ramach dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków 
przekazaliśmy 17.300 zł: 

 
• Pani Wandzie z Bolesławia 1.000 zł na naprawę wózka elektrycznego, 
• Pani Ivannie z Warszawy 2.000 zł  na leczenie syna, 
• Pani Danucie  z Dąbrowic 500 zł  na opłaty za koncentrator tlenu dla 

chorej córki, 
• Pani Alicji z Nowego Sącza 2000 zł na zakup protezy bioelektrycznej dla 

syna, 
• Panu Ryszardowi z Ostrowa Wielkopolskiego 500 zł na zakup materaca 

przeciwodleżynowego, 
• Pani Grażynie z Gliwic 1.000 zł na zakup protezy uda, 
• Pani Monice z Janowa 300 zł na środki opatrunkowe dla chorego dziecka, 
• Pani Wioletcie z Zarzecza 500 zł na zakup aparatu słuchowego dla 

dziecka, 
• Pani Renacie z Krakowa 1.000 zł  na lekarstwa dla chorej córki, 
• Państwu Joannie i Mirosławowi z Zabrza 2.000 zł na operację syna, 
• Pani Elżbiecie z Bytomia 1.000 zł na zakup podnośnika transportowo-

kąpielowego dla córki, 
• Panu Łukaszowi z Raciborza 1.000 zł na rehabilitację, 
• Pani Annie z Olsztyna 500 zł na rehabilitację syna, 
• Panu Henrykowi z Malanowa 1.000 zł na leczenie i rehabilitację, 
• Pani Magdalenie z Wągrowca 1.000 zł na rehabilitację syna, 
• Państwu Ewie i Rajmundowi z Nowej Soli 200 zł na leki i rehabilitację dla 

dziecka, 
• Pani Ewie  z Prochowic 500 zł na leki oraz rehabilitację, 
• Pani Urszuli z Werbkowic 300 zł na pomoc w leczeniu dziecka, 
• Pani Bożenie z Milicza 1.000 zł na leczenie syna, 

 
 
Na rzecz Fundacji, Stowarzyszeń, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i innych przekazano darowizny, o łącznej wartości 
124 500,00 złotych:  
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• Zespołowi Opiekuńczemu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
2.000 zł na remont placu zabaw przy Domu Samotnej Matki w Gdyni,   

• Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 5.000 zł na zakup 
wydawnictw dźwiękowych dla dzieci i młodzieży do wypożyczalni książki 
mówionej i brajlowskiej, 

• Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 
2.000 zł na remont budynku przeznaczonego na Dom Dziecka, 

• Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży przy Szkole Podstawowej w Cichym 
2.000 zł  na modernizację zaplecza kuchennego,  

• Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu 1.000 zł na 
pokrycie kosztów wyżywienia wychowanka, 

• Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Marii 
Grzegorzewskiej w Puławach 5.000 zł na potrzeby wychowanków i 
zatrudnienie absolwentów szkoły, 

• Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  Św. Jadwigi w Elblągu 2.000 zł 
na adaptację budynku na salę rehabilitacyjną, 

• Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Chorych na Epilepsję i z 
Różnymi Uszkodzeniami Neurologicznymi w Kwidzynie 1.000 zł na 
rehabilitację poprzez hipoterapię dla dzieci, 

• Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu nr. 2 w Gdańsku 
2.000 zł na opłacenie pobytu dziecka w Domu Pomocy Społecznej w 
Bielawkach oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla dziecka, 

• Centrum Kultury w Połczynie – Zdroju 1.000 zł na spotkanie integracyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych „Radość Bez Granic”, 

• Hipoterapeutycznemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Busku-Zdroju 1.000 zł na zorganizowanie 
nieodpłatnych zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

• Polskiemu związkowi Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie 
1.000 zł na organizację warsztatów tanecznych dla osób niewidomych i 
słabo widzących, 

• Stowarzyszeniu na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych „Nasze dzieci” w 
Reszelu 500 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru, 

• Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w 
Toruniu 2.000 zł na organizację spotkań grupy „Matek Profesjonalnych, 

• Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Głuchołazach 20.000 zł na organizację 5-dniowego kursu 
„Zaawansowane zabiegi reanimacyjne” dla 25 pracowników zakładu, 

• Miejsko – Gminnemu Przedszkolu w Lesnej 1.000 zł  
na wyposażenie sal dla dzieci, 

• Fundacja przekazała na rzecz Szpitala  w Gdańsku – darowizny zebrane 
na leczenie p. Kasprzyckiego kwotę  77 000,00 PLN 

 
Ponadto Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe następującym 
fundacjom, stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, 
rehabilitacyjnym i edukacyjnym  na terenie całego kraju: 
 
• Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przekazano na 

aukcję kubek z autografem Jolanty Kwaśniewskiej, 
• Samorządowi Szkolnemu przy Zespole Szkół Nr 4 w Kościanie przekazano 

na aukcję kubek z autografem Jolanty Kwaśniewskiej, 
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• Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w 
Kwidzynie przekazano na aukcję kubek z autografem Jolanty 
Kwaśniewskiej, 

• Komisji Episkopatu polski ds. Misji w Warszawie na aukcję z której dochód 
zostanie przeznaczony na realizację projektów ratujących życie dzieci w 
Afryce, przekazano album z autografami państwa Jolanty i Aleksandra 
Kwaśniewskich, 

• Gimnazjum Nr 3 w Wałczu aukcję przekazano zdjęcie z dedykacją pani 
Jolanty Kwaśniewskiej oraz wspólne zdjęcie Państwa Jolanty i Aleksandra 
Kwaśniewskich wraz z autografami,  

• Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski z Wrocławia na aukcję 
charytatywną rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, podczas której zbierano 
środki na kosztujący ponad 250 tys. zł analizator biochemiczny, przekazano 
ręcznie robioną srebrną torebkę Pani Jolanty Kwaśniewskiej oraz kilka 
kalendarzy wydanych w limitowanej serii przy okazji współorganizowanego 
przez Fundację Światowego Szczytu Rodziny+3 (Warszawa, 26-29 listopada 
2007r.). W sumie dzięki przedmiotom przekazanym przez Panią Jolantę 
Kwaśniewską udało się uzyskać 16 000,00. zł. 
 

 
 
„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 2007 nie przyznano „Znaku Motyla”.   
 
 
 
WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI:  
 
WORLD FAMILY SUMMIT +3 (ŚWIATOWY SZCZYT RODZINY +3) 
Warszawa, 26 - 29 listopada 2007r.   
pod tytułem: „Zwyciężyć nad Ubóstwem: Mobilizacja do Działania 
poprzez Budowanie Zaufania, Porozumienia, Umiejętności i 
Partnerstwa” 
 
W dniach 26-29 listopada w Warszawie odbył się Światowy Szczyt Rodziny +3, 
zorganizowany przez Światową Organizację Rodziny (WFO), Fundację 
„Porozumienie bez barier” oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. Był to pierwszy taki 
Szczyt na kontynencie europejskim; poprzednie odbyły się w Jordanii w grudniu 
2006 r., w Brazylii w roku 2005 oraz w Chinach w 2004. Hasłem przewodnim 
warszawskiego spotkania było „Zwyciężyć nad Ubóstwem: Mobilizacja do 
Działania poprzez Budowanie Zaufania, Porozumienia, Umiejętności i 
Partnerstwa”, zaś tematy poszczególnych sesji wyznaczały określone przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych, Milenijne Cele Rozwoju, w tym 
m.in. zdrowie, zwłaszcza matki i dziecka, kwestia HIV/AIDS, ubóstwo, 
edukacja czy skutki migracji. 
 
Każdego roku w Światowym Szczycie Rodziny uczestniczą przedstawiciele 
kilkudziesięciu krajów świata, w tym ministrowie, wysocy przedstawiciele 
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rządów, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, 
a także naukowcy, przedstawiciele rodzin, media oraz przedstawiciele agend i 
instytucji działających w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
jak m.in. WHO, UNAIDS, UNITAR, UNHABITAT, UNDESA, UNDP, UNESCO, ILO. 
W warszawskiej  konferencji udział wzięły Pani Maria Kaczyńska - Małżonka 
Prezydenta RP, Pani Katheryna Yushchenko – Małżonka Prezydenta Ukrainy 
oraz Pani Stefka Kučan – Małżonka byłego Prezydenta Słowenii. Ponadto, w 
Szczycie uczestniczyli, między innymi: Pan Aleksander Kwaśniewski - były 
prezydent RP, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta St. Warszawy, 
Pan Włodzimierz Paszyński – Wice - Prezydent Miasta St. Warszawy, Pani 
Izabela Jaruga-Nowacka była wiceminister i minister pracy, Pani prof. 
Magdalena Środa, Pan prof. Zbigniew Izdebski oraz Pan Jerzy Owsiak - Prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Uwieńczeniem Szczytu było podpisanie Deklaracji Warszawskiej przez 
uczestników Światowego Szczytu Rodziny +3. 
 
Na World Family Summit+3 Fundacja przekazała 312 745,90 PLN. Kwota ta w 
całości pochodziła od World Family Organization jako głównego organizatora 
oraz od sponsorów przekazujących darowizny z przeznaczeniem na tą 
konferencję.  
 
 
„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH 
ZMIANAMI CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI” 
 

 

Pani Jolanta Kwaśniewska w 2007 roku kontynuowała działalność na 
rzecz profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS.  

 
         Pani Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w wykładach  
i konferencjach dotyczących problemów narkomanii i HIV/AIDS: 

• 21-25 Czerwca 2007, Waplewo - XI Ogólnopolskie Spotkanie Osób 
Żyjących z HIV/AIDS,  
 

• 26-29 Listopad 2007, Warszawa – World Family Summit +3 - 
„Zwyciężyć nad Ubóstwem: Mobilizacja do Działania poprzez Budowanie 
Zaufania, Porozumienia, Umiejętności i Partnerstwa” – VIII Sesja 
Plenarna pod tytułem : „Osiągnięcie szóstego milenijnego celu 
rozwoju: rodzina – rozeznanie problemu HIV/AIDS, strategie 
zapobiegania” poświęcona była w całości problematyce HIV/AIDS, 

 
• 28-30 Listopad 2007, Warszawa - udział w XIV Konferencji „Człowiek 
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, organizowanej przez 
Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” oraz Krajowe 
Centrum ds. AIDS, 
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Pani Jolanta Kwaśniewska lub przedstawiciel Fundacji uczestniczyli również 
w wykładach i konferencjach dotyczących innych problemów 
zdrowotnych i społecznych: 

• Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement: 16 
Czerwca 2007, Kair, Egipt – na zaproszenie Pani Suzanne Mubarak – 
Małżonki Prezydenta Egiptu – Pani Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w 
spotkaniu Rady Głównej Suzanne Mubarak Women’s International Peace 
Movement i została zaproszona w skład Rady Głównej organizacji, której 
głównym celem jest promocja idei pokoju na arenie międzynarodowej, 

• Vital Voices of Eurasia: 14-17 Sierpnia 2007, Kijów, Ukraina – „Vital 
Voices of Eurasia: Regional Leadership Summit for Women Leaders from 
Central & Eastern Europe” pod patronatem Pani Kateryny Yushchenko – 
Małżonki Prezydenta Ukrainy. Głównymi tematami konferencji były: 
ochrona praw człowieka, profilaktyka prozdrowotna, zwalczanie 
HIV/AIDS, edukacja, promocja i wzmacnianie roli kobiet w życiu 
społecznym i politycznym. 
 

•  „Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób 
niepełnosprawnych” zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa, 28.03.2007r., 

 
• „Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe 
formy zatrudnienie”, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa, 27.04.2007r., 

 
• „Sektor obywatelski 2007 – Polska w ujęciu porównawczym” 

zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 
25.04.2007r., 

 
• Patronat Honorowy nad projektem „Moje prawa i moje obowiązki. O 
Konwencji o prawach dziecka z dziećmi” zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „OKNA” oraz Fundację 
Inicjatyw Kulturalnych „BRIKABRAK” – uroczyste otwarcie wystawy oraz 
mini konferencja na temat propagowania praw dziecka w naszym kraju, 
odbyły się w Krakowie 1.09.2007r., w ramach akcji wydano 
przygotowany przez dzieci komiks wydrukowany w wersji polskiej i 
angielskiej, 

 
• Patronat Honorowy nad filmem „Piotruś i Wilk” – animowaną wersją 

klasycznego utworu Prokofiewa, w reżyserii Suzie Templeton, powstałego 
przy współpracy brytyjskiej BreakThru Films oraz polskiego studia 
filmowego Se-Ma-For w Łodzi. Pokazy kinowe filmu odbywają się z 
akompaniamentem orkiestry symfonicznej, w połączeniu z warsztatami 
edukacyjnymi dla dzieci, 

 
• Patronat Honorowy nad projektem „Porozmawiajmy o zdrowiu” - 

cyklu spotkań o tematyce prozdrowotnej pod patronatem merytorycznym 
okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – pierwsze spotkanie pod hasłem 
„Dobre samopoczucie nie zawsze oznacza brak choroby. Nie 
ryzykuj! Wyprzedź chorobę! Zbadaj się!” odbyło się 24.10.2007r. w 
Krakowie.  
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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 1% [podatku należnego od osób 
prywatnych rozliczających się z fiskusem. Fundacja przygotowała specjalną 
linię wizytówek informujących o tej możliwości.  

• W ramach organizacji WFS+3 Fundacja pozyskała sponsorów w zamian 
umieszczenie logo oraz informacji o tych firmach w trakcie konferencji i w 
materiałach konferencyjnych. 

 

 
CZĘŚĆ FINANSOWA 

 
 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano koszty w wysokości: 
1 258 197,68  zł, z tego: 
 
 

• Realizacja celów statutowych (przekazane wsparcie finansowe) -  
                698 504,44  zł 

• Koszty administracyjne -      89 996,76  zł 
• Odsetki i różnice kursowe -     119 841,51  zł 
• Koszty finansowe pozostałe    21 023,24 zł 
• Pozostałe koszty -               16 709,20 zł 

 
 
Rok 2007 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:940 648,06 zł,  
z tego: 

• Otrzymane darowizny  -    706 999,17zł 
• Odsetki i różnice kursowe -  168 002,14 zł 
• Wynik finansowy działalności gospodarczej –   859,90 zł 
• Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i 

budżetu gminy -        0,00 zł 
• Inne finansowe     63 759,61 zł 
• Pozostałe przychody    1 027,24 zł 
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W okresie sprawozdawczym odnotowano stratę w wysokości:317 549,62 zł. 
 
 
Portfel papierów wartościowych zarządzany jest przez Biuro Zarządzania 
Aktywami Banku Handlowego w Warszawie S.A., zgodnie z podpisaną 
umową. 
Na koniec roku 2007 wartość portfela wynosiła – 2 187 789,85 zł 
 
W dniu 31.12.2007r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU 
HANDLOWYM w Warszawie posiadała środki – 5 699 733,84 zł 

• Rachunek bieżący –                  392 750,02 zł 
• Overnight –       392 750,02  zł 
• Depozyty -             4 893 026,28 zł 

 
Łączna kwota wynagrodzeń brutto za 2007 rok –  180 767,29 zł 

• Wynagrodzenia –      136 876,44 zł 
• Nagrody –       --------------- 
• Premie i inne  świadczenia –    32 890,85   zł. 

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i 
innych organów fundacji:      0,00 zł 
 

• Wynagrodzenia –       0,00 zł 
• Nagrody –        0,00 zł  
• Premie i inne  świadczenia –     0,00 --------------- 

 
 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło- 

11 000,00 zł 
• Umowy zlecenia –       11 000,00 zł 
• Umowy o dzieło -        0,00zł 

 
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 - 
 Suma Aktywów, Pasywów na dzień 2007 12 31 wynosi :   
         8 637 931,99 zł 
 
Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2007 r.: 

• Małgorzata Dębek – Członek Zarządu – urlop wychowawczy 
• Krzysztof Jurek – Główny Księgowy – zlecenie prowadzenia ksiąg 
• Ewa Borkowska - Asystentka  
• Magdalena Gwizdak – Asystentka (zatrudniona 08.02.2007) 
• Marek Borkowski - Kierowca/Asystent  
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W 2007 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) 
2. uchwała Rady Fundacji nr 2/2007/R z dnia 13.09.2007r. (kopia) 
3. uchwała Rady Fundacji nr 3/2007/R z dnia 13.09.2007r. (kopia) 

 
 
 

 
 
 
       Jolanta Kwaśniewska    Krzysztof Berzyński 
 
 
 

   Prezes Zarządu     Członek Zarzadu 
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej   Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej 
    „Porozumienie bez barier”    Porozumienie bez barier”   
 
 
 
             Warszawa 30 czerwca 2007r. 
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