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Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” 

siedziba w Warszawie, Al. Przyjaciół 8, lok. 1a, 

prowadzi działalność od dnia 17.02.1997 r., 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy,  

XIX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Numer KRS 0000167578, 

Numer statystyczny REGON 012373720, 

Numer  identyfikacji podatkowej NIP 525-15-75-120. 

 

Fundacja we wrześniu 2007r.  rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

Prezesem Zarządu w roku 2008 była: Pani Jolanta Kwaśniewska 

 

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2008 byli: 

Pan Krzysztof Berzyński 

Pani Małgorzata Dębek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2008r. lista „motylkowych” szpitali objęła 587 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 2008 roku w sumie 

przeznaczono 12.000,00 złotych; dofinansowanie otrzymały 4 (cztery) placówki służby 

zdrowia. 

 

PROGRAM „MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” 

 

W ramach programu „Możesz zdążyć przed rakiem” w roku 2008 nie wydatkowano 

kwot na badania mammograficzne. 

 

 

 

 „DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH                  

DLA DZIECI” 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano turnusy 

indywidualne i grupowe dla 457 osób niepełnosprawnych, głównie dzieci,  na łączną kwotę 

137.200,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z 18 ośrodkami rehabilitacji, 

stowarzyszeniami lub towarzystwami z całej Polski.  
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„FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW 

DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH” 

 

 

W 2008 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty  

i Aleksandra Kwaśniewskich po raz dwunasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym 

uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium  

z Funduszu tym razem ubiegało się 241 kandydatów. Rada Funduszu przyznała  

18 stypendiów na łączną kwotę 57.000,00 złotych. 

Podczas uroczystości odbywającej się w siedzibie Fundacji w Warszawie przy Al. 

Przyjaciół 8/1a, Państwo Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wręczyli stypendystom 

okolicznościowe dyplomy i przyznane nagrody. Jak co roku, 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” 

 

Z uwagi na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, zaplanowany wyjazd dzieci do Jordanii i 

Ziemi Świętej, w roku 2008 został przełożony na termin późniejszy.  

 

 

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 

 

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2008 dla rodzin ubogich i osób 

niepełnosprawnych, w tym  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leków, przekazaliśmy 

łącznie 20.300,00 zł, w tym: 

 

 Pani Justynie z Bydgoszczy 500,00 zł na dofinansowanie do sanatorium, 

 Pani Ewie z Jeleniej Góry 500,00 zł dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego, 

 Pani Jolancie ze Staszowa 300,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Panu Karolowi z Cieszyna 700,00 zł na zakup leków,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Pani Bożenie z Włocławka 1.500,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Lidii z Nałęczowa 1.000,00 zł na warsztaty muzyczne dla córki, 

 Panu Aleksandrowi z Warszawy 500,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Panu Marcinowi z Chełmna 1.000,00 zł na dojazdy na badania lekarskie,  

 Pani Annie z Mrągowa 500,00 zł na rehabilitację, 

 Panu Marcinowi z Świerklany 1.000,00 zł dofinansowania do zakupu wózka 

inwalidzkiego, 

 Panu Stanisławowi z Bogdańca  500,00 zł na lekarstwa, 

 Pani Dorocie z Człuchowa 300,00 zł na leczenie córki, 
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Na rzecz Fundacji, Stowarzyszeń, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych 

przekazano darowizny, o łącznej wartości 82.500,00 zł, w tym:  

 

 Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna”, prowadzącemu 

Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny 10.000,00 zł na remont i modernizację 

centralnego ogrzewania,   

 Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Warszawa – Ochota, 

Ursus, Włochy 1.000,00 zł na organizację wycieczki rehabilitacyjno - leczniczej dla 

osób niewidomych i słabo widzących, 

 Centrum Kultury w Połczynie Zdroju 1.000,00 zł na organizację imprezy dla dzieci  

„Radość bez granic”, 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w 

Tomaszowie Lubelskim 500,00 zł na nagrody dla zespołów biorących udział w V 

Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Buziak 2008”, 

 Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – darowizny 

zebrane na leczenie Pana Bogdana K. -  kwotę 67.000,00 zł. 

 

 

Ponadto Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe następującym fundacjom, 

stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym  na 

terenie całego kraju: 

 

 Samorządowi Szkolnemu przy Zespole Szkół Nr 4 w Kościanie, na aukcję przekazano 

kubek fundacyjny oraz zdjęcie z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Suliszewie przekazano kubek 

fundacyjny oraz zdjęcie z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie 

na XV Jubileuszowy Bal Charytatywny, przekazano kubek z autografem Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej, 

 Miejsko – Gminnemu Przedszkolu w Leśnej, na aukcję przekazano kubek fundacyjny z 

autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Łęczycach, na aukcję 

przekazano kubek fundacyjny z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Fundacji „Mam Marzenie” Oddział Opolski, na aukcję przekazano kubek fundacyjny z 

autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Warszawie na aukcję charytatywną „Świat 

przyjazny dziecku” przekazano kubek fundacyjny z autografem Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej, 

 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Płońsku, na Bal Charytatywny przekazano kubek z autografem Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej, 
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 Na Rzecz Funduszu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego, na 5. Wielką Loterię 

Fantową Jaskierek, przekazano kubek fundacyjny z autografem Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej, 

 Staroście Kłodzkiemu na II Bal Charytatywny z którego dochód został przeznaczony na 

leczenie i rehabilitację 11. letnich bliźniąt z Kudowy Zdroju, przekazano kubek 

fundacyjny z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Uniwersytetowi Zielonogórskiemu na aukcję charytatywną podczas Koncertu 

Noworocznego przekazano wyjątkowy kalendarz, który powstał z okazji Światowego 

Szczytu Rodziny, 

 Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski z Wrocławia na aukcję charytatywną na 

rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej we Wrocławiu, przekazano Album „Polska – Dumna Historia, Wielka 

Przyszłość” z autografami Państwa Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.  

 

 

„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 2008 nie przyznano „Znaku Motyla”.   

 

 

WALKA Z HANDLEM LUDŹMI 

 

Vienna Forum to Fight Human Trafficking  - uczestnictwo Prezes Fundacji Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej w międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce handlu ludźmi. 

Głównymi organizatorami konferencji byli: United Nations Global Initiative to Fight Human 

Trafficking (UN.GIFT), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) przy 

współpracy m. in. z Vital Voices  Global Initiative oraz Suzanne Mubarak Women’s 

International Peace Movement.  

 

W trakcie szczytu utworzono Women Leaders’ Council, w skład którego weszło około 30 

kobiet  liderek  z całego świata, m.in. takie osobistości jak Suzanne Mubarak, Dr. Margarita 

Cedeño de Fernández,  Baroness Mary Teresa Goudie , Julia Ormond, Emma Thompson, 

Rusłana Łyżyczko, Melanne Verveer oraz Prezes Fundacji „Porozumienie Bez Barier” 

Pani Jolanta Kwaśniewska. Zadaniem WLC jest walka z handlem ludźmi, głównie poprzez 

zwiększanie świadomości społecznej, koordynację działań i rozwój współpracy na skalę 

międzynarodową, a także działania mające na celu obniżenie stygmatyzacji ofiar handlu 

ludźmi. Każda z członkiń WLC zobowiązała się do określonych działań we własnych krajach. 

Wiedeń, Austria 

13-15 Luty 2008 
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Organizacja konferencji prasowej poświęconej problematyce przeciwdziałania i 

zwalczania handlu ludźmi - przedstawienie Polskiej Rady w ds. Walki z Handlem Ludźmi 

oraz apele do władz Polski o jak najszybszą ratyfikację Konwencji w sprawie działań 

przeciwko handlowi ludźmi. Celem spotkania było zwrócenie powszechnej uwagi na problem 

handlu ludźmi oraz wyegzekwowanie od władz Polski jak najszybszej ratyfikacji Konwencji 

Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. 

Centrum Prasowe Foksal, Warszawa  

8 marca 2008r.  

 

Utworzenie Polskiej Rady ds. Walki z Handlem Ludźmi – w jej skład weszli wybitni 

przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz Policji, w 

tym Prof. Barbara Skarga oraz Premier Tadeusz Mazowiecki. Jej głównym celem jest walka z 

handlem ludźmi,  głównie poprzez działania profilaktyczne, tj. zwiększanie świadomości 

całego społeczeństwa, zwłaszcza zaś potencjalnych ofiar, co spowoduje, że staną się 

ostrożniejsze a tym samym mniej podatne na stanie się ofiarą handlarzy ludźmi.  

Centrum Prasowe Foksal, Warszawa  

8 marca 2008r. 

 

Apele do władz Polski o jak najszybszą ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie 

działań przeciwko handlowi ludźmi - w imieniu Polskiej Rady ds. Walki z Handlem 

Ludźmi, Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska zaapelowała do władz Polski o podjęcie 

działań mających na celu jak najszybszą ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie 

działań przeciwko handlowi ludźmi. Apele okazały się skuteczne. W dniu 17.11.2008r. 

Konwencja została przez Polskę ratyfikowana, weszła w życie z dniem 1.03.2009r. Na 

dzień 31.03.2009r. konwencję ratyfikowało 21 państw. Konwencja Rady Europy jest jednym 

z najważniejszych międzynarodowych aktów prawnych całkowicie poświęconych tematyce 

handlu ludźmi. O jej  wadze decyduje przede wszystkim sformułowanie przepisów w sposób 

stanowczy, a przez to nałożenie na państwa określonych obowiązków. Konwencja kładzie 

duży nacisk na ochronę praw ofiar, zwłaszcza kobiet i dzieci. Ponadto, zobowiązuje państwa 

do podjęcia określonych działań zmierzających do prawidłowej identyfikacji ofiar oraz do 

ochrony ich życia prywatnego, jak również do udzielenia im niezbędnej pomocy. Nowością 

jest klauzula niekaralności dla ofiar zmuszanych przez swych oprawców do udziału w 

czynach bezprawnych. W konsekwencji może to przyczynić się do zwiększenia współpracy 

ofiar handlu z organami ścigania a tym samym zwiększyć liczbę skazanych. 

marzec 2008r.  

 

Spotkanie Prezes Fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej z ukraińską gwiazdą pop, byłą 

parlamentarzystką, oraz członkinią Women Leaders’ Council, Panią Rusłaną Łyżyczko 

– spotkanie poświęcone problematyce przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi 

(zdobywczyni pierwszego miejsca w Konkursie Eurowizji, specjalnie dla celów kampanii 

przeciwko handlowi ludźmi nagrała utwór pt. "Not for sale").  

Siedziba Fundacji „Porozumienie bez barier”, Warszawa 

3 czerwca 2008r. 

http://www.fpbb.qdnet.pl/dokumenty/Polska_Rada_w_Sprawie_Zwalczania.doc
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II robocze spotkanie Polskiej Rady w ds. Walki z Handlem Ludźmi - poświęcone 

problematyce przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, miało na celu przedstawienie 

rezultatów działań ostatnich trzech miesięcy, ustalenie szczegółów działań zaplanowanych na 

najbliższe tygodnie oraz stworzenie długoterminowej strategii w celu zwrócenia powszechnej 

uwagi na problem handlu ludźmi.  

Siedziba Fundacji „Porozumienie bez barier”, Warszawa 

25 czerwca 2008r. 

 

W ramach kampanii medialnej, na stronach internetowych Fundacji „Porozumienie bez 

barier” oraz Policji można obejrzeć krótki szokujący film pt. „I am Elena” (w roli 

głównej zdobywczyni Oskara Emma Thompson), udostępniony nam przez pracującą z 

ofiarami okrucieństwa  Fundację Helen Bamber  z siedzibą w Londynie. 

 

Na potrzeby kampanii społecznej powstały tzw. „zasady przed-podróżne”, będące zbiorem 

10 najważniejszych rad dla wyjeżdżających za granicę, które mogą pomóc ustrzec przed 

nieprzewidzianymi sytuacjami. Proponowane porady powstały przy współpracy z Policją oraz 

specjalistami, którzy na co dzień zajmują się problemem walki z handlem ludźmi, w tym z 

Fundacją La Strada. Są one treścią ulotki wydrukowanej w ramach październikowej 

kampanii.  

 

Spotkanie Prezes Fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej z przedstawicielami Barki UK 

oraz polskojęzycznymi mediami w Wielkiej Brytanii w ramach kampanii przeciwko 

handlowi ludźmi - podczas spotkania  przedstawiono wyprodukowaną wspólnie z Barką UK 

ulotkę – poradnik dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii gdzie szukać pomocy w 

razie kłopotów. Polskojęzyczna broszura okazała się niezwykle pomocna nie tylko 

organizacjom udzielającym pomocy Polakom ale także m.in. Metropolitan Police.  

Siedziba Fundacji Barka UK, Londyn 

6 września 2008r. 

 

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - w październiku 2008r., z 

okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 

„Porozumienie bez barier” przy współpracy z Polską Radą ds. Walki z Handlem Ludźmi, 

Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Międzynarodową 

Organizacją ds. Migracji (IOM) rozpoczęła kampanię społeczną przeciwko handlowi 

ludźmi. Głównym celem kampanii jest profilaktyka poprzez uświadamianie potencjalnych 

ofiar – najczęściej młodych kobiet wyjeżdżających za granicę, że poprzez zastosowanie kilku 

prostych zasad ostrożności – tzw. zasad przed-podróżnych - mogą uniknąć wielkiego 

nieszczęścia. Kolejnym celem kampanii jest uświadomienie całemu społeczeństwu, iż 

zbrodnia, której prawdziwy rozmiar jest trudny do oszacowania, może pośrednio lub 

bezpośrednio dotknąć każdego z nas, rozgrywać się na naszych oczach.  

październik 2008r. 

 

 

 

http://www.fpbb.qdnet.pl/dokumenty/Polska_Rada_w_Sprawie_Zwalczania.doc
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„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH 

SPOWODOWANYCH ZMIANAMI CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI” 

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska w 2008 roku kontynuowała działalność na 

rzecz profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS, w tym uczestniczyła w wykładach i 

konferencjach dotyczących problemów narkomanii i HIV/AIDS: 

 1 -3 grudnia 2008, Warszawa - udział w XV Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w 

rodzinie i społeczeństwie”, organizowanej przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej 

„Res Humanae” oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. 

 

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska, lub przedstawiciel Fundacji, uczestniczyli w 

wykładach i konferencjach dotyczących innych problemów zdrowotnych i społecznych: 

 Vienna Forum to Fight Human Trafficking  - międzynarodowa konferencja 

poświęcona problematyce handlu ludźmi. W jej trakcie utworzono Women Leaders’ 

Council - Pani Jolanta Kwaśniewska została zaproszona do WLC, której zadaniem jest 

walka z handlem ludźmi, głównie poprzez zwiększanie świadomości społecznej, 

koordynację działań i rozwój współpracy na skalę międzynarodową oraz działania mające 

na celu obniżenie stygmatyzacji ofiar handlu ludźmi. 

Wiedeń, Austria  

14 Luty 2008  

 

 European Cancer Patient Coalition (ECPC) - Europejska Koalicja Pacjentów 

Onkologicznych - Konferencja Pacjentów Onkologicznych : "Onkologia jako priorytet w 

Europie, oraz na poziomie państwowym i regionalnym. Pacjenci Onkologiczni - Partnerzy 

dla Zmiany." 

Pani Jolanta Kwaśniewska wzięła aktywny udział w konferencji, m.in. wraz z Prof. 

Louisem Denisem prowadziła jedną z sesji plenarnych Szczytu. Podczas konferencji Pani 

Jolanta Kwaśniewska, która przez lata aktywnie wspierała działania ECPC została 

poproszona o zostanie oficjalnym Patronem European Cancer Patient Coalition, który 

to zaszczyt i obowiązek jednocześnie przyjęła. 

Committee of the Regions, 101 Rue Belliard, Bruksela 

7-8 kwiecień 2008r. 

 

 "Onkologia jako priorytet" - Konferencja Pacjentów Onkologicznych Państw 

Europy Centralnej i Wschodniej w Bułgarii 

National Association of Patients with Oncological Diseases - Narodowe (Bułgaria) 

Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Onkologicznymi (APOZ) oraz European Cancer 

Patient Coalition (ECPC) - Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 

Pani Jolanta Kwaśniewska, która jest Patronem European Cancer Patient Coalition 

(ECPC) - Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, wzięła aktywny udział w 
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Szczycie. Pani Kwaśniewska była uczestnikiem spotkania w Parlamencie Bułgarii, jak 

również prowadziła oraz współprowadziła kilka ważnych sesji plenarnych szczytu. 

Sofia, Bułgaria 

9 -11 maj 2008r. 

 

 Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement (Międzynarodowy Ruch 

Kobiet na Rzecz Pokoju utworzony przez Suzanne Mubarak) Coroczne Spotkanie 

Rady Głównej Pani Jolanta Kwaśniewska, która jest członkinią Rady Głównej (Board of 

Directors) Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement 

(Międzynarodowego Ruchu Kobiet na Rzecz Pokoju utworzonego przez Suzanne 

Mubarak), aktywnie uczestniczyła w corocznym spotkaniu Rady. 

Kair, Egipt, Air Force House  

25 maja 2008r. 

 

 Konferencja „Fundacje we współczesnej Europie” – zorganizowana przez Forum 

darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej  

Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 

12 września 2008r. 

 

 Seminarium „Tworzenie i likwidacja fundacji – perspektywa porównawcza” – z cyklu 

„Rola i modele Fundacji w Europie i w Polsce” 

Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 

6 listopada 2008r. 

 

 Seminarium „Nadzór nad fundacjami”– z cyklu „Rola i modele Fundacji w Europie i 

w Polsce” 

Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 

1 grudnia 2008r. 

 

 Konferencja „Solidarność dla Przyszłości” – zorganizowana przez Instytut Lecha 

Wałęsy z okazji 25. rocznicy przyznania Przewodniczącemu Solidarności Pokojowej 

Nagrody Nobla, w celu podjęcia refleksji nad rzeczywistością społeczno – polityczną 

współczesnego świata i wskazania najważniejszych w tej sferze zagrożeń. 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 

5 – 6 grudnia 2008r. 

 

 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. Film „Piotruś i wilk” w roku 2008 zdobył 

Oskara. 
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 Patronat Honorowy nad VII Edycją Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” 

organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka – konkurs ten mobilizuje 

producentów i dystrybutorów zabawek, książek oraz innych akcesoriów dla dzieci do tego 

aby produkować i promować produkty starannie wykonane, dopasowane do wieku 

dziecka, rozwijające i kreatywne, a dzięki oznaczeniom przyznawanym laureatom ułatwia 

rodzicom i opiekunom rozpoznanie oraz znalezienie produktów wysokiej jakości. 

   

 Patronat Honorowy nad projektem „Dyskryminacja Surowo Wzbroniona” 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „OKNA” W ramach 

projektu wydano komiks przygotowany przez dzieci, podczas specjalnych zajęć 

poświęconych zakazowi dyskryminacji. 

 

 

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. 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano koszty w wysokości: 811.413,29 zł, z 

tego: 

 Realizacja celów statutowych (przekazane wsparcie finansowe) 323.822,18 zł  

 Koszty administracyjne               81.325,18 zł 

 Odsetki, różnice kursowe i inne finansowe            120.414,03 zł 

 Koszty działalności gospodarczej              0,00   zł 

 Pozostałe koszty                              24.143,43 zł 

 

Rok 2008 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:    618.763,58 zł,  

z tego: 

 Otrzymane darowizny        266.928,96 zł 

 Odsetki i różnice kursowe           295.625,39 zł 

http://www.j.kwasniewska.aid.org.pl/
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 Wynik finansowy działalności gospodarczej         0,00 zł 

 Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy               0,00 zł 

 Inne finansowe          55.209,34 zł 

 

W okresie sprawozdawczym odnotowano stratę w wysokości:   192.649,71 zł 

 

Portfel papierów wartościowych zarządzany jest przez Biuro Zarządzania Aktywami 

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

Na koniec roku 2008 wartość portfela wynosiła           0,00  zł   

Umowa została rozwiązana z zakończeniem miesiąca czerwca. 

Fundacja środki finansowe uzyskane z portfela papierów wartościowych przeznaczyła na 

zakup udziałów w funduszu inwestycyjnym, którego wartość na dzień 31.12.2008 roku 

wynosiła:          2.151.608,12zł. 

 

W dniu 31.12.2008r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU HANDLOWYM 

w Warszawie posiadała środki:       5.593.805,69 zł 

 Rachunek bieżący               -311,72  zł 

 Overnight              459.469,45 zł 

 Depozyty          5.134.647,96 zł 

 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto za 2008 rok:      152.611,57 zł 

 Wynagrodzenia                 123.600,00 zł 

 Nagrody          0,00 zł 

 Premie i inne  świadczenia, w tym ZUS pracodawcy  29.011,57 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 zł 

 

Wydatki brutto na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:  17.676,31 zł      

 Umowy zlecenia                                                    17.676,31 zł  

 Umowy o dzieło                                                 0,00 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:            0,00 zł 

Nabyte pozostałe środki trwałe:                brak nabycia w okresie.  
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Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - Suma Aktywów, Pasywów na 

dzień 31.12.2008 wynosi:          8.217.244,43 zł 

 

Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2008 r.: 

 Małgorzata Dębek – Członek Zarządu – urlop wychowawczy 

 Krzysztof Jurek – Główny Księgowy – zlecenie prowadzenia ksiąg 

 Ewa Borkowska - Asystentka  

 Magdalena Gwizdak – Asystentka  

 Marek Borkowski - Kierowca/Asystent  

 

W 2008 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 1/2008/R z dnia 20.03.2008r. (kopia) 

2. uchwała Rady Fundacji nr 2/2008/R z dnia 30.06.2008r. (kopia) 

 

 

 

 

 

 

       Jolanta Kwaśniewska                                       Krzysztof Berzyński 

 

 

 

   Prezes Zarządu                             Członek Zarządu   

Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej                      Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej 

    „Porozumienie bez barier”            „Porozumienie bez barier”  

 

 

 

 

 

Warszawa,  31 marca 2009r. 

 


