
 

 

1/13 

 

 

 

 

 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 

„Porozumienie bez Barier” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

za rok 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/13 

 

 

 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” 

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

prowadzi działalność od dnia 17.02.1997r., 

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. 

 

Status OPP - Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja otrzymała 30.03.2004r. 

we wrześniu 2007r.  rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

Prezesem Zarządu w roku 2009 była: Pani Jolanta Kwaśniewska 

 

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2009 byli: 

Pan Krzysztof Berzyński 

Pani Małgorzata Dębek (przyjęcie rezygnacji w dn. 4.03.2010r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.” 

 

 

 



 

 

3/13 

 

 

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 2009r. lista „motylkowych” szpitali objęła 593 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 2009 roku w sumie 

przeznaczono 19.000,00 złotych; dofinansowanie otrzymało 6 (sześć) placówek służby 

zdrowia. 

 

 

 DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH                  

DLA DZIECI 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano turnusy 

indywidualne i grupowe dla 340 osób niepełnosprawnych, głównie dzieci,  na łączną kwotę 

102.055,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z  kilkunastoma ośrodkami 

rehabilitacji, stowarzyszeniami lub towarzystwami z całej Polski.  
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FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW 

DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

 

 

W 2009r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty  

i Aleksandra Kwaśniewskich po raz trzynasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym 

uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium  

z Funduszu tym razem ubiegało się 180 kandydatów. Rada Funduszu przyznała  

14 stypendiów w tym 12 po 1.000,00 zł i 2 po 2.000,00 zł (w tym jedno stypendium imienia 

Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 16.000,00 zł. 

 

 

DOFINANSOWYWANIE WYJAZDÓW DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA KOLONIE I OBOZY W KRAJU I ZA GRANICĄ 

 

W tegorocznej edycji programu „Otwórzmy Dzieciom Świat” Fundacja „Porozumienie Bez 

Barier” zorganizowała: 

 

 wyjazd do Jordanii, Egiptu i Izraela. W pasjonującej podróży udział wzięło 22 dzieci - 

półsierot i sierot po poległych lotnikach i policjantach z całej Polski. 

 

Wyjazd odbył się w dniach 16 - 24 maja 2009r. Program wycieczki w znaczącym stopniu 

podążał śladami Ojca Świętego, który zaledwie tydzień wcześniej przebywał w Jordanii i 

Izraelu. Zapewniliśmy dzieciom masę atrakcji, w tym zwiedzanie Ammanu oraz 

biblijnych miejsc w Jordanii, zwiedzanie Jerozolimy, Betlejem, niezapomnianą wycieczkę 

łodzią podwodną przez Rafy Koralowe, zwiedzanie okolic Morza Martwego i wiele 

innych.  

 

Wyjazd zorganizowany został dzięki uprzejmości i pomocy: Pana Anawara Kadri z TFB 

Co. Ltd, Office in Jordan, Hotelu Tobya Boutique Hotel w Egipcie, Orbit Tours z 

Jordanii, Heritage Tours z Izraela oraz Biura Podróży Alfa Star z Radomia.  

 

Na jego realizację Fundacja przeznaczyła 27.056,75 zł. 

 

 wyjazd do Rzymu z połączeniem zwiedzania Watykanu, dla uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej RAZEM w Tomaszowie Mazowieckim. 

Wyjazd odbył się w terminie od 30 kwietnia 2009r. do 04 maja 2009r.  

 

Na jego realizację Fundacja przeznaczyła 19.218,94 zł. 

 

Na realizację programu „Otwórzmy dzieciom świat” Fundacja przekazała łącznie         

46.275,69 zł.  
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INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 

 

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2009 dla rodzin ubogich i osób 

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

łącznie 8.480,00 zł, w tym: 

 

 Pani Alicji z Warszawy 2.000,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej – na opłatę 

zalęgłego czynszu za mieszkanie, 

 Pani Ewie z Warszawy 2.000,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Małgorzacie z Gliwic 880,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów, 

 Pani Zofii z Idzbarku 3.000,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 Pani Jolancie z Warszawy 600,00 zł na pomoc w trudnej sytuacji życiowej, 

 

W ramach uzyskanych darowizn celowych były finansowane  2 osoby na łączną kwotę 

16.490,00 zł. 

 

 

W ramach wsparcia przekazaliśmy instytucjonalnego (fundacje, stowarzyszenia itp.) 

przekazaliśmy łącznie 18.286,60 zł, ponadto Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe 

następującym fundacjom, stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, 

rehabilitacyjnym i edukacyjnym  na terenie całego kraju, dla: 

 

 Głuchołaskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Głuchołazach, na aukcję przekazano 

zdjęcie z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 

w Bytomiu na świąteczną aukcję charytatywną przekazano książkę Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej „Lekcja stylu” wraz z jej autografem, 

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

rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej we Wrocławiu, przekazano książkę Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Lekcja 

stylu” wraz z jej autografem, 

 Polskiemu Radiu Pr. III na świąteczną aukcję charytatywną przekazano książkę Pani 

Jolanty Kwaśniewskiej „Lekcja stylu” wraz z jej autografem, 

 Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Suszu na aukcję charytatywną przekazano kubek 

fundacyjny z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Jeleniogórskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa na 

aukcję charytatywną przekazano kubek fundacyjny z autografem Pani Jolanty 

Kwaśniewskiej, 

 Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Lipkach Wielkich na aukcję charytatywną 

przekazano kubek fundacyjny z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Płońsku, na aukcję charytatywną na Balu Charytatywnym przekazano kubek 

z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 
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 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju na aukcję charytatywną na VI 

Balu Dobroczynnym przekazano kubek z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej. 

  

 

EUROPEJSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ WALKI Z RAKIEM 

 

W dniu 29 września 2009r. w Brukseli Komisja Europejska zainaugurowała “Europejskie 

Partnerstwo na rzecz walki z rakiem”. To ważne wydarzenie otwarł Jose Manuel Barroso 

Przewodniczący Komisji Europejskiej, gospodarzem zaś była Pani Androulla Vassiliou 

Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. 

 

Jesteśmy dumni, że nasza Fundacja została wyróżniona prośbą o wkład w Partnerstwo w 

postaci nagrania video z jedną z młodych osób które pokonały raka - guza mózgu. To 

jest nie tylko szansa na zwiększenie świadomości na temat nowotworów mózgu - niezwykle 

osłabiający i wyniszczający typ raka, który atakuje w bardzo młodym wieku - ale także 

pokazuje fakt, że jest to nowotwór z którego pomimo złych rokowań można zostać 

wyleczonym. Twarz naszej młodej pacjentki trwale wpisuje się w mapę nowotworów, 

dołączając do 3,2 miliona obywateli UE u których rocznie jest diagnozowany nowotwór. Daje 

nam to pewność, że głos pacjentów będzie wysłuchany i uwzględniony w dalszych 

działaniach. Są one szerzej przedstawione w “Porozumieniu na rzecz walki z rakiem: 

Europejskie Partnerstwo”. 

 

Obecnie trwają prace nad włączeniem w oficjalny program Partnerstwa Europejskiego kwestii 

implementacji stworzonych z inicjatywy Fundacji Europejskich Standardów Opieki nad 

Dzieckiem z Chorobą Nowotworową (szczegółowy opis poniżej). 

 

 

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

POŚWIĘCONEJ STWORZENIU EUROPEJSKICH STANDARDÓW  

OPIEKI NAD DZIECKIEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. 

 

Fundacja była inicjatorem i organizatorem międzynarodowego Sympozjum poświęconego 

opracowaniu dokumentu opisującego wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 

model opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Konferencja odbyła się 14 

października 2009r. w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Androulla 

Vassiliou – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. Patronat merytoryczny objął prof. Jerzy 

Kowalczyk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz 

SIOPE – Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów Onkologów. 

Uczestnicy Sympozjum uzgodnili najważniejsze elementy kompleksowego systemu opieki 

nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas spotkania, postulowano wprowadzenie w 

Narodowych Programach Onkologicznych zapisów dotyczących zapewnienia dostępności do: 

 najskuteczniejszych metod leczniczych w danym momencie terapii, 



 

 

7/13 

 

 ośrodków dysponujących kadrą oraz infrastrukturą gwarantującą najlepsze efekty 

terapeutyczne, 

 nowych leków dla chorych dzieci, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia działań 

legislacyjnych, 

 tzw. niekomercyjnych badań klinicznych, będących podstawą postępu w procesie 

leczenia. 

W Sympozjum uczestniczyli głównie wiodący onkolodzy dziecięcy oraz specjaliści z 

kilkunastu krajów europejskich, zajmujący się tematyką leczenia nowotworów, m.in.: 

 Jolanta Kwaśniewska – Założycielka i prezes Fundacji “Porozumienie bez barier”, 

Patronka Europejskiej Koalicji Pacjentów z chorobą nowotworową ECPC, 

 Elżbieta Pomaska – Założycielka Fundacji Pomocy dzieciom z chorobą 

nowotworową, członkini Ashoka Polska, matka dziecka po przebytej chorobie 

nowotworowej, 

 Prof. Kathy Pritchard-Jones – była prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów 

Onkologów, Instytut Badań nad rakiem (Royal Marsden Hospital, Sutton, Wielka 

Brytania), 

 Prof. Gilles Vassal – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów 

Onkologów, Instytut Gustawa Roussy’ego (Villejuif, Francja), 

 Prof. Ruth Ladenstein – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Onkologów, 

Instytut Badań nad nowotworami u dzieci (Wiedeń, Austria), 

 Prof. Jerzy Kowalczyk – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii i Onkologii 

Dziecięcej, (Warszawa, Polska), 

 Ewa Jack-Górska – doradca w organizacjach rodzicielskich działających na rzecz 

dzieci z chorobą nowotworową, pacjentka po przebytej chorobie nowotworowej, 

 Jarosław Greser – prawnik, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

trener specjalizujący się w prawach człowieka, w szczególności prawach człowieka w 

relacjach biznesowych, 

 Lynn Faulds Wood – Prezes Europejskiej Koalicji Pacjentów z chorobą 

nowotworową. 

Na organizację Konferencji Fundacja przekazała 41.911,34 zł. 

 

 

 

WALKA Z HANDLEM LUDŹMI 

 

Konferencja na temat międzynarodowej współpracy w walce z handlem ludźmi. 

 

W dniu 16 września 2009r. w Baku (Azerbejdżan) odbyła się konferencja poświęcona 

kwestiom współpracy międzynarodowej w walce z handlem ludźmi. Jednym z głównych 

prelegentów konferencji była Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska.  

 

Międzynarodowa konferencja „Handel ludźmi na skrzyżowaniu dróg”. 
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W Manamie (Bahrajn) w dniach 1-3 marca 2009r. odbyła się międzynarodowa konferencja 

poświęcona walce z handlem ludźmi. Pani Jolanta Kwaśniewska wzięła w niej udział 

zarówno jako członek Women Leaders’ Council jak i członek rady głównej Suzanne Mubarak 

Women’s International Peace Movement - współorganizatora konferencji. 

 

Dzięki pomocy Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement w styczniu 2006 

powstały „Athens Ethical Principles”. Zasady te stworzone zostały przez przedsiębiorców, ich 

głównym celem jest wprowadzenie podejścia „zera tolerancji” dla handlu ludźmi w biznesie. 

Według Dyrektora Wykonawczego UNODC Antonio Maria Costa „publiczno-prywatne 

partnerstwo jest szansą na eliminację z łańcucha dostaw, a tym samym z dala od półek 

sklepowych, towarów wytwarzanych przez niewolników.” 

 

Konferencja zakończyła się przyjęciem Deklaracji Manamskiej - Manama Declaration on 

Human Trafficking at the Crossroads.  

       

Na działania związane z walką z handlem ludźmi, w tym na wyżej opisane, w roku 2009 

Fundacja przeznaczyła 15.855,50 zł. 

 

 

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH 

SPOWODOWANYCH ZMIANAMI CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI 

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska w 2009 roku kontynuowała działalność na 

rzecz profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS, w tym:  

 

Pani Jolanta Kwaśniewska jest autorem pierwszego rozdziału Kompendium dla lekarzy 

i osób pracujących w punktach konsultacyjno – diagnostycznych „Zakażenie HIV – 

poradnictwo okołotestowe” pod redakcją Jacka Gąsiorowskiego, Brygidy Knysz i Łukasza 

Łapińskiego. Rozdział autorstwa Pani Jolanty Kwaśniewskiej nosi tytuł „Znaczenie osób 

publicznych w profilaktyce HIV.” 

 

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska, lub (oraz) przedstawiciel Fundacji, uczestniczyli 

w wykładach i konferencjach dotyczących innych problemów zdrowotnych i 

społecznych: 

 

Spotkanie International Center for Missing and Exploited Children oraz Suzanne 

Mubarak Women's International Peace Movement. 

 

W Kairze w dniu 19 lutego 2009r. odbyło się spotkanie ICMEC i SMWIPM oraz konferencja 

pod tytułem „Cross Borders to Protect the Children of the World”. Najważniejsze tematy 

spotkania to bezpieczeństwo dziecka w Internecie, prawo rodzinne, globalny problem 
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dziecięcej pornografii oraz wykorzystywania seksualnego nieletnich, a zwłaszcza kwestie 

pornografii dziecięcej w Internecie.  

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w spotkaniu zarówno z ramienia 

SMWIPM jak i ICMEC. 

 

 

ECPC Members In Action 2009 – Masterclasses on Cancer Patient Advocacy. 

 

W dniach 24-25 października 2009r. odbyła się międzynarodowa konferencja, czwarta z 

cyklu “ECPC Masterclasses”. Wzięli w niej udział pacjenci, klinicyści, naukowcy a także 

politycy, chcący zmienić podejście ogółu społeczeństwa do kwestii związanych z 

nowotworami. Uczestnicy zdecydowali, że europejskie organizacje pacjenckie muszą 

aktywnie i skutecznie przekonywać do działań mających na celu eliminację nierówności w 

prewencji, diagnostyce, efektywnym leczeniu i możliwie najlepszej opiece nad pacjentem. Na 

konferencji dyskutowano możliwości działania zarówno na poziomie europejskim jak i 

narodowym. Szczególna nadzieja pokładana jest w otwartym niespełna dwa miesiące 

wcześniej Partnerstwie Europejskim (European Partnership on Action Against Cancer). 

Pani Jolanta Kwaśniewska prowadziła jedną z sesji plenarnych konferencji, wygłosiła 

również przemówienie „Dlaczego powinniśmy robić więcej dla dzieci”. 

Dwudniowe spotkanie zakończono uroczystym odznaczeniem Pani Jolanty Kwaśniewskiej 

oraz Pana Alojza Peterle za wieloletnie, ogólnoeuropejskie i krajowe, działania na rzecz 

chorych na raka oraz za ich pomoc w ratowaniu ludzkiego życia. 

 

 

Konferencja - Unia jest kobietą.   

 

3 czerwca 2009r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo 

Gospodarki wraz z Europejską Unią Kobiet. Spotkanie poświęcono ocenie roli i pozycji 

kobiet w życiu publicznym w 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej i w ciągu 20 lat 

transformacji ustrojowej. 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwasniewska wzięła aktywny udział w konferencji. 

 

 

Kongres Kobiet Polskich. Kobiety dla Polski! Polska dla Kobiet!  

20 lat transformacji 1989 – 2009. 

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska jako członkini Rady Programowej Kongresu 

Kobiet Polskich oraz sama Fundacja „Porozumienie bez barier”, niezwykle aktywnie 

zaangażowała się w organizację zarówno samego dwudniowego Kongresu, jak też 

poprzedzające go liczne konferencje regionalne, których była jednym z głównych 

uczestników. 

  

W Kongresie, który odbył się w dniach 20 - 21 czerwca 2009r. w Pałacu Kultury i Nauki  w 

Warszawie udział wzięło kilka tysięcy kobiet. Kongres miał na celu podsumowanie 
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ogromnego wkładu i aktywności kobiet w proces transformacji oraz wskazanie na 

najważniejsze osiągnięcia kobiet w życiu gospodarczym kraju, w nauce, kulturze, polityce, w 

mediach, w życiu codziennym. 

Kongres to spojrzenie na rozwój naszego kraju i jego osiągnięcia z punktu widzenia kobiet, 

które stanowią ponad połowę obywateli. To również próba zdefiniowania najważniejszych 

problemów związanych ze statusem i prawami kobiet, określenia barier, które są przyczyną 

widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i mężczyzn. To unikalna okazja 

do integracji środowisk kobiecych, wymiany poglądów, prezentacji raportów dotyczących 

statusu kobiet i jego oceny oraz omówienia wizji przyszłej Polski, wskazania postulatów i 

wyliczenia zadań na przyszłość. 

      

 

Międzynarodowa Karuzela Cooltury, Świnoujście – Heringsdorf. 

 

W Świnoujściu w dniach 17 – 19 lipca 2009r. miało miejsce kilkudniowe spotkanie - 

przedsięwzięcie konfrontujące znanych twórców, polityków, ekonomistów, dziennikarzy, 

społeczników i sportowców z twórcami i wykonawcami kultury popularnej, z amatorami i 

młodzieżą, z ludźmi anonimowymi, wszystkimi, z którym potrzeba nowej wiedzy i nowych 

wzruszeń. 

Pani Jolanta Kwasniewska wzięła czynny udział w spotkaniu, uczestnicząc w kilku panelach 

dyskusyjnych. 

 

 

Solidarność kobiet dla demokracji - Women Solidarity for Democracy. 

 

Międzynarodowa konferencja zorganizowana 13 września 2009r. przez Community for 

Democracy oraz Miasto Stołeczne Warszawa. 

Jej celem było przedyskutowanie i analiza wyzwań jakie stawia przed współczesnymi 

kobietami szybko zmieniający się świat. "Tam, gdzie państwa wybierają niedemokratyczne 

metody zarządzania społeczeństwem, wyzwania i poczucie odpowiedzialności kobiet są 

szczególne" czytamy na stronie internetowej "Wspólnoty Demokracji".  

Uczestniczki konferencji, w tym Pani Jolanta Kwaśniewska, dały wyraz  solidarności oraz 

udzieliły wsparcia działaniom na rzecz rozwoju demokracji społeczeństw na świecie. 

Ważnym tematem obrad były problemy z budowaniem demokracji w Iranie. 

 

 

Konferencja - Wszyscy jesteśmy pacjentami.  

 

Konferencja zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych, odbyła 

się 9 grudnia 2009r. w Sejmie RP. Pani Jolanta Kwaśniewska wzięła czynny udział panelu 

„Prognoza dla Pielęgniarek” 

  

javascript:void(0)
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Konferencja - Przyjmowanie, ochrona oraz traktowanie małoletnich cudzoziemców bez 

opieki. 

 

Konferencja zorganizowana w dniu 16 kwietnia 2009r. przez Rzecznika Praw Dziecka oraz 

IOM – Międzynarodową Organizację ds. Migracji. 

 

Na powyżej opisane działania w roku 2009 Fundacja przeznaczyła 10.535,75 zł, w tym na 

konferencję w Kairze 7.468,14 zł, na Kongres Kobiet Polskich oraz poprzedzające go 

konferencje regionalne 3.067,61 zł.  

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

Darowizny z tytułu 1 % podatku za rok 2008 w łącznej kwocie 156.495,80 zł zostały w 

roku 2009  w całości przeznaczone na: 

 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 340 osób niepełnosprawnych, na 

łączną kwotę 102.055,00 zł,  

 realizację programu „Otwórzmy Dzieciom Świat”, w łącznej kwocie 46.275,69 zł,  

 pozostałą zaś kwotą, tj. 8.165,11 zł wsparto realizację programu „Motylkowe 

Szpitale dla Dzieci” .  

 

 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano koszty działalności w wysokości: 

699.568,16  zł, z tego: 

 Realizacja celów statutowych      300.789,88     zł 

(głównie przekazane wsparcie finansowe)  

 Koszty administracyjne               62.050,72 zł 

 Odsetki, różnice kursowe i inne finansowe            28.310,33 zł 

 Koszty działalności gospodarczej                5.448,59 zł 

 Pozostałe koszty                              27.030,72 zł 

 

 

Rok 2009 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:    710.228,91 zł,  

z tego: 

 Otrzymane darowizny , w tym:      224.040,79 zł 

   - z 1%                 187.359.01     zł 

 Odsetki i różnice kursowe           105.873,21 zł 

 Wynik finansowy działalności gospodarczej           84.587.48 zł 

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

gminy               0,00  zł 

 Inne finansowe          290.280,42 zł 
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W okresie sprawozdawczym odnotowano zysk w wysokości:      8.808.09 zł 

 

Udziały w funduszu inwestycyjnym, którego wartość na dzień 31.12.2009 roku wynosiła:  

          2.441.888,54  zł. 

 

W dniu 31.12.2009r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU HANDLOWYM 

w Warszawie posiadała środki:       5.345.167,05 zł 

 Rachunek bieżący                                0,00  zł 

 Overnight                 167.300,94 zł 

 Depozyty          5.177.866,11 zł 

 

 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto za 2009 rok:      154.493,20 zł 

 Wynagrodzenia                 123.557,54 zł 

 Nagrody           0,00 zł 

 ZUS pracodawcy         30.935,66 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:  27.807,60 zł      

 Umowy zlecenia                                                    27.807,60       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.  

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - Suma Aktywów, Pasywów na 

dzień 31.12.2009 wynosi:                     8.242.600,50  zł 

 

 

Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2009 r.: 

 Małgorzata Dębek – Członek Zarządu  

 Krzysztof Jurek – Główny Księgowy – Zlecenie prowadzenia ksiąg 

 Ewa Borkowska - Asystentka  

 Magdalena Gwizdak – Asystentka  
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 Anna Jankowska-Drabik – Koordynator realizacji celów statutowych  

(od 1.10.2009) 

 

W 2009 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 1/2009/R z dnia 25.03.2009r.  

2. uchwała Rady Fundacji nr 2/2009/R z dnia 30.06.2009r.  

3. uchwała Rady Fundacji nr 3/209/R z dnia 30.06.2009r.  

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

 

 

…………………………………………………………………… 

Krzysztof Jurek 

Główny Księgowy   

 

Data podpisu ........................................................................ 

 

 

Zarząd Fundacji:  

 

…………………………………………………………………… 

Jolanta Kwaśniewska 

Prezes Zarządu 

 

Data podpisu ........................................................................ 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Krzysztof Berzyński 

Członek Zarządu 

 

Data podpisu ........................................................................ 

 


