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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 PoŜytku Publicznego Fundacja otrzymała 30.03.2004r. 

Od wrześniu 2007r.  rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
 
 

Prezesem Zarządu w roku 2010 była: Pani Jolanta Kwaśniewska 
 

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2010 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.” 
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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 róŜnych przyczyn zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym” 
 
 

PROGRAM „MOTYLKOWE SZPITALE DLA DZIECI” 
 

W ramach programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacja stara się, przy wsparciu 
osób wraŜliwych na los chorych dzieci, wprowadzać na oddziały dziecięce elementy 
barwnego, baśniowego świata. W tych pracach wspomagają nas darczyńcy, a takŜe 
wykonujący prace utalentowani plastycznie wolontariusze, pielęgniarki oraz rodzice, którzy 
chcą poprawiać warunki hospitalizacji swych pociech.  

Do końca grudnia 2010r. lista „motylkowych” szpitali objęła 598 placówek słuŜby 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 2010 roku w sumie przeznaczono  
15.100,00 złotych; dofinansowanie otrzymało  5 (pięć) placówek słuŜby zdrowia. 

 

 DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH                  
DLA DZIECI 

 
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano turnusy 
indywidualne i grupowe dla 229 osób niepełnosprawnych, głównie dzieci,  na łączną kwotę 
68.700,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z  kilkunastoma ośrodkami 
rehabilitacji, stowarzyszeniami lub towarzystwami z całej Polski.  
 

 
FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW  

DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 
 

W 2010r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty  
i Aleksandra Kwaśniewskich po raz czternasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym 
uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium z Funduszu tym razem ubiegało 
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się 179 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 20 stypendiów po 1.000,00 zł (w tym jedno 
stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 20.000,00 zł. 

 
 

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 
 

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2010 dla rodzin ubogich i osób 
niepełnosprawnych, w tym  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leków, przekazaliśmy 
łącznie 4.000,00 zł, w tym: 
 
• Panu Kamilowi z śurawca 2.000,00 zł dofinansowania do zakupu protezy ręki, 
• Pani Agnieszce z Nowej Wioski 2.000,00 zł na zakup aparatu słuchowego dla dziecka,  

 
W ramach uzyskanych darowizn celowych były finansowane  2 osoby na łączną kwotę 
16.738,11 zł, w tym: 

• Pani Maria z Łaskarzewa  na kwotę 12.142,26 zł - dofinansowania do leczenia i 
rehabilitacji, 

• Pani Dorota z Mińska Mazowieckiego na kwotę 4.595,85 zł - dofinansowania do 
dofinansowania do leczenia i rehabilitacji, 
 

W ramach wsparcia instytucjonalnego (fundacje, stowarzyszenia itp.) przekazaliśmy 
łącznie na kwotę 19.596,03 zł, oraz Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe 
następującym fundacjom, stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, 
rehabilitacyjnym i edukacyjnym  na terenie całego kraju, dla: 
 
• Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie na aukcję przekazano kolczyki z 

brylancikami podarowane Pani Jolancie Kwaśniewskiej przez Dress for Success, 
• Fundacji Kochajmy Zabytki ze Słupska na aukcję charytatywną przekazano zdjęcie a 

autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 
• Chorej na stwardnienie rozsiane Pani Milenie na aukcję charytatywną przekazano zdjęcie 

z autografem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 
• Rotary Club w Kołobrzegu na aukcję charytatywną przekazano filiŜankę z autografem 

Pani Jolanty Kwaśniewskiej,  

• Stowarzyszeniu K40 na aukcję charytatywną dla dzieci z Kliniki Onkologii Centrum 
Zdrowia Dziecka przekazano szal wraz z listem Pani Jolanty Kwaśniewskiej, 

• Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzyniu 
na aukcję charytatywną przekazano ksiąŜkę Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Lekcja stylu” 
wraz z jej autografem. 
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EUROPEJSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ WALKI Z RAKIEM 
 
We wrześniu 2009r. Komisja Europejska zainaugurowała “Europejskie Partnerstwo na rzecz 
walki z rakiem”. Jesteśmy dumni, Ŝe nasza Fundacja została wyróŜniona prośbą o wkład 
w Partnerstwo w postaci: 
 
1. 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 takŜe 
pokazuje fakt, Ŝe jest to nowotwór z którego pomimo złych rokowań moŜna zostać 
wyleczonym.  
 

2. stworzonych z inicjatywy Fundacji Europejskich Standardów Opieki nad Dzieckiem 
z Chorobą Nowotworową. Rozpowszechnienie i implementacja Standardów we 
wszystkich krajach Wspólnoty stały się częścią oficjalnego programu Partnerstwa 
Europejskiego oraz polskiej Prezydencji Unii Europejskiej. Fundacja była nie tylko 
inicjatorem stworzenia Standardów ale równieŜ organizatorem międzynarodowego 
Sympozjum poświęconego końcowemu opracowaniu dokumentu opisującego wspólny dla 
wszystkich krajów Unii Europejskiej model opieki nad dzieckiem z chorobą 
nowotworową.   

 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW KOBIET 
  
Współorganizacja konkursu „WyróŜnienie Białej WstąŜki” 
W 2010 roku po raz pierwszy Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" 
wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet zorganizowała konkurs „WyróŜnienie Białej 
WstąŜki”. Przedmiotem Konkursu jest wybór męŜczyzny, który w szczególny sposób zasłuŜył 
się pomagając kobietom, reagując na róŜne formy przemocy i dyskryminacji.  
 
Z policyjno-prokuratorskich statystyk wynika, Ŝe zdecydowaną większość wśród ofiar 
przemocy w rodzinie stanowią kobiety i dzieci, podczas gdy męŜczyźni stanowią ponad 95 
procent sprawców. Opowiedzenie się po stronie krzywdzonych jest moralnym i 
psychologicznym wsparciem dla kobiet, a jednocześnie pokazuje, Ŝe nie wszyscy męŜczyźni 
stosują przemoc w swoich związkach, Ŝe wielu przemoc potępia i opowiada się za jej 
społecznym napiętnowaniem. Organizując konkurs „WyróŜnienia Białej WstąŜki” 2010, 
mamy na uwadze, Ŝe mimo wielu akcji i kampanii edukacyjnych wciąŜ zbyt mała liczba 
męŜczyzn reaguje  kiedy kobiety są bite i poniŜane i włącza się w działania przeciwko 
przemocy wobec kobiet.  
 
Tytuł Ambasadora WyróŜnienia Białej WstąŜki przyjęli: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, 
Premier Tadeusz Mazowiecki, Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, 
Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, 
Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, „Diablo” Włodarczyk. 
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W skład Kapituły WyróŜnienia Białej WstąŜki weszły: Jolanta Kwaśniewska, Urszula 
Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, ElŜbieta Pomaska, Irena Santor 
oraz BoŜena Toeplitz. 
 
W dniu 7 grudnia 2010r. w Teatrze Kamienica odbyła sie Gala wręczenia WyróŜnień Białej 
WstąŜki 2010. Laureatami WyróŜnienia Białej WstąŜki 2010 zostali: 
• Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania - mł. aspirant Krzysztof Jakubik, śyrardów 

• Instytucje i organizacje pomocowe: Tomasz Ciałowicz, Słomniki – Przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

• Osoby i instytucje publiczne: Paweł Pawlak – Wiceburmistrz Dzielnicy Wola w 
Warszawie, Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Dzielnicy Wola w Warszawie. 

• Pracodawcy: Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca. 

• Osoby prywatne: Krzysztof Strycharski 
• Media: Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny. 
 
Mamy nadzieję, Ŝe nasz konkurs wpisze się na trwałe w polską kulturę obywatelską i 
działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Liczymy takŜe, iŜ pokaŜe nam, 
jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym 
aby powstrzymać przemoc męŜczyzn wobec kobiet.  
 
 
Wsparcie dla Vital Voices Poland 
Vital Voices Chapter Poland to polski oddział Vital Voices Global Partnership, amerykańskiej 
organizacji pozarządowej załoŜonej przez Hillary Clinton i Madeleine Albright, w 1997 roku. 
Organizacja wspiera kobiety na całym świecie. Jak dotąd Vital Voices przeprowadziło 
szkolenia dla ponad 8.000 kobiet ze 127 krajów świata, w tym z Mołdowy, Rosji, Ukrainy, 
Indii, Afganistanu, Kenii, Sierra Leone, Brazylii, Jamajki. Zakres inicjatyw podejmowanych 
przez Vital Voices zaleŜy od potrzeb danego kraju.  
Vital Voices Chapter Poland koncentruje swoją działalność na rozwijaniu                                 
i odkrywaniu potencjału przywódczego Polek. Realizacja pierwszej edycji programu 
mentoringowego miała miejsce w Warszawie, w dniach 29 listopada − 10 grudnia br. 
Uczestniczki programu to Polki, kobiety przedsiębiorcze, które swoją ambicją i chęcią pragną 
zmieniać świat na lepszy. Pierwsza edycja programu objęła kilkanaście kobiet. 
Prezes Fundacji „Porozumienie Bez Barier“ – Pani Jolanta Kwaśniewska jest Honorową 
Przewodniczącą Vital Voices w Polsce, była równieŜ jedną z mentorek pierwszej edycji 
programu mentoringowego. 
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Wsparcie II Kongresu 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 
zaangaŜowała się w organizację zarówno samego dwudniowego Kongresu, jak teŜ 
poprzedzające go liczne konferencje regionalne, których była jednym z głównych 
uczestników. 
Kongres to spojrzenie na rozwój naszego kraju i jego osiągnięcia z punktu widzenia kobiet, 
które stanowią ponad połowę obywateli. To równieŜ próba zdefiniowania najwaŜniejszych 
problemów związanych ze statusem i prawami kobiet, określenia barier, które są przyczyną 
widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i męŜczyzn. 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. 
II Kongres Kobiet ponownie zgromadził kilka tysięcy kobiet chcących kontynuować dyskusję 
o kluczowych wyzwaniach, o tym, co stało się w minionym roku, jakich problemów ubyło, 
jakich przybyło, jak ewoluują społeczne role Kobiet i męŜczyzn na świecie. 
Prezes Fundacji po raz kolejny była opiekunem oraz prowadziła panel poświęcony 
Przemocy domowej i w miejscu pracy. Jednym z najwaŜniejszych tematów panelu była 
znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tuŜ przed Kongresem 
podpisana przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP) – jej plusy i 
minusy oraz praktyczne aspekty implementacji. Ponadto, przeciwdziałanie przemocy wobec 
kobiet w UE (europejski nr telefonu dla ofiar przemocy, europejski nakaz ochrony, 
europejskie obserwatorium skali przemocy wobec kobiet i studium na temat harmonizacji 
legislacji w tym zakresie w UE) oraz w Radzie Europy (nowo powstająca konwencja w 
sprawie przeciwdziałania i eliminacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej). 
Dyskutowano równieŜ  na temat przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. 
    
XI Warszawska Manifa „Solidarne w Kryzysie! Solidarne w Walce! 
W niedzielę 5 marca 2010r. odbyła się kolejna jedenasta juŜ, warszawska Manifa, w której 
udział wzięła Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwasniewska oraz pracownicy i przedstawiciele 
Fundacji. 
 
XX Forum Ekonomiczne – Krynica 2010 – Europa po Lizbonie – strategie dla 
przyszłości. 
Prezes Fundacji objęła honorowym patronatem oraz wzięła udział w panelu dyskusyjnym 
„Leadershe na światowej arenie politycznej – czy parytety są konieczne?”, który odbył 
się w ramach Forum NGO. 
 
XII Mi ędzynarodowa Konferencja Europejskiej Sieci Kobiet przeciwko Przemocy 
(WAVE) Europa zjednoczona przeciwko  przemocy wobec kobiet: lepsze prawo, 
polityka i usługi dla ofiar. 
Organizatorami konferencji były Centrum Praw Kobiet oraz Europejska Organizacja 
Sieciowa przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe).  
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W trakcie dwudniowej konferencji dyskutowano m.in. o nowych rozwiązaniach w zakresie 
ochrony kobiet i dzieci przed przemocą jakie wprowadziła polska znowelizowana ustawa o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kierunkach i perspektywach zmian w zakresie 
rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na szczeblu Rady Europy i Unii Europejskiej w 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci oraz o strategiach dotyczących 
podniesienia dostępności do usług oraz standardów poradni i schronisk dla kobiet ofiar 
przemocy i ich dzieci. Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska była panelistką, w 
konferencji uczestniczyli równieŜ pracownicy Fundacji. 
 
Konferencja “Czas na Kobiety aktywne i przedsiębiorcze” 
1 grudnia 2010r. w Poznaniu odbyła się jedna z konferencji regionalnych w ramach Kongresu 
Kobiet – Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. Pani Jolanta Kwaśniewska była jedną z 
panelistek panelu „Kobiety na rynku pracy i w Ŝyciu publicznym”. 
 
Wsparcie dla działań Wspólnoty Demokracji – Community of Democracies, 
skierowanych na promocję praw kobiet. 
Pani Jolanta Kwaśniewska członkiem Grupy Roboczej Wspólnoty Demokracji ds. 
Gender oraz Promocji Praw Kobiet 
Inauguracja prac grupy miała miejsce 12 kwietnia 2010r. w Wilnie. Międzynarodowa Grupa 
ma za zadanie m.in. stworzenie rekomendacji dla rządów dotyczących spraw genderowych 
oraz praw kobiet.  
Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji dziesięciolecia istnienia Wspólnoty Demokracji 
W dniach 2-4 lipca 2010r. w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja 
wysokiego szczebla. Prezes Fundacji była panelistką jednej z najwaŜniejszych dyskusji 
spotkania poświęconej Kobietom i ich roli w budowaniu demokracji.  
 
Wsparcie dla Polskich Klubów Business and Professional Women 
Pani Jolanta Kwaśniewska przyjęła tytuł Honorowego Członka Komitetu Organizacyjnego 
zjazdu nadzwyczajnego z okazji XX-lecia utworzenia pierwszego klubu. Zjazd odbył się pod 
hasłem „Kobiety we władzach awangardą postępu, dobrobytu i zdrowego 
społeczeństwa”. 
 
Wsparcie dla działań Dress for Success w Polsce 
Dress for Success jest międzynarodową organizacją wspierającą wejście lub powrót kobiet na 
rynek pracy, zwłaszcza tych, które nie mają środków by w sposób profesjonalny starać się o 
nową pracę. Ideą Dress for Success jest wyposaŜenie kobiet zarówno intelektualnie jak i 
materialnie w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. „Strój dla Sukcesu” nie odnosi 
się jedynie do ubrań. Strój to dopiero początek. Długotrwale bezrobotne  panie, kierowane 
przez urzędy pracy otrzymują wielorakie wsparcie, od psychicznego zaczynając, poprzez 
naukę makijaŜu biznesowego, pisanie cv, wizytę u fryzjera czy w fitness center. Po 
zakończonym szkoleniu kaŜda z uczestniczek otrzymuje mentorkę – wolontariuszkę, która 
wspiera ją w poszukiwaniu pracy. 
Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska nie tylko objęła patronatem honorowym 
działania Dress for Success w Polsce ale równieŜ osobiście poprzez czynne uczestnictwo 
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w spotkaniach oraz  konferencjach, w tym prowadzenie wykładow, wspiera działalność 
organizacji.  
 
 

WALKA Z HANDLEM LUD ŹMI 
 
Mi ędzynarodowa konferencja End Human Trafficking Now: Enforcing UN Protocol, 
The Luxor International Forum, Egypt  
W dniach 10-12 grudnia 2010r. w Luksorze odbyła się międzynarodowa konferencja w 
ramach trwającej od kilu lat kampanii End Human Trafficking Now (tł. Stop Handlowi 
Ludźmi). Jednym z tematów poruszanych podczas obrad był tzw. Protokół z Palermo – 
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 
kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 
Dyskutowano równieŜ na temat roli biznesu w walce z handlem ludźmi, czego efektem są 
wypracowane Wytyczne do realizacji Ateńskich Zasad Etycznych. 
Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w konferencji poruszając m.in. 
problem pracy przymusowej w Polsce. 
 
"NIE UFAJ BEZGRANICZNIE" - Kampania Komendy Miejski ej Policji w Suwałkach 
Fundacja włączyła się w realizowaną przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach kampanię 
informacyjną przeciwko handlowi ludźmi "Nie ufaj bezGRANICznie". Celem akcji jest 
uświadomienie społeczeństwu, Ŝe problem handlu ludźmi moŜe dotyczyć kaŜdego, a 
najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmoŜona czujność, która wynika z posiadanej wiedzy. 
 
Konferencja połączona z prezentacją wyników ogólnopolskiego badania opinii nt. 
handlu ludźmi oraz zagroŜeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą. 
23 marca 2010 r. odbyła się konferencja połączona z prezentacją wyników ogólnopolskiego 
badania opinii nt. handlu ludźmi oraz zagroŜeń związanych z podejmowaniem pracy za 
granicą. Pracownicy Fundacji wzięli udział w konferencji. 
 
Konferencja „Handel ludźmi a migracje. Wsparcie i reintegracja ofiar. 
W konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Ambasadę Brytyjską w 
dniu 28 czerwca 2010r. poruszono szereg istotnych problemów mających związek z handlem 
ludźmi, m.in. sposoby reintegracji kobiet – ofiar handlu ludźmi, sposoby zapobiegania 
handlowi ludźmi w Polsce oraz sposoby zapobiegania handlowi dziećmi. Pracownicy 
Fundacji wzięli udział w konferencji. 
 
V Konferencja Krajowa nt. zwalczania i  zapobiegania handlowi ludźmi. 
21 października 2010r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja 
zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem była 
prezentacja dobrych praktyk w zakresie prewencji handlu ludźmi i wspieranie jego ofiar oraz 
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dyskusja nad moŜliwościami wspierania systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi 
w Polsce. W konferencji uczestniczył pracownik Fundacji. 
 
 

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH 
ZMIANAMI CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI  
ORAZ O WAśNYCH PROBLEMACH SPOŁECZNYCH 

 

Fundacja w 2010 roku kontynuowała działalność na rzecz profilaktyki narkomanii i 
HIV/AIDS, w tym:  

 
XVII konferencja „Człowiek Ŝyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” 
1-2 grudnia 2010r. odbyła się coroczna konferencja zorganizowana przez Polską Fundację 
Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. Pani Jolanta 
Kwaśniewska uczestniczyła w uroczystej sesji z okazji Światowego Dnia AIDS, na której 
jako Prezes Fundacji wręczyła ks. Arkadiuszowi Nowakowi Nagrodę Specjalną Fundacji 
„Porozumienie bez barier” za niezłomność w pokonywaniu barier, cierpliwość, wraŜliwość 
i wiedzę, dzięki której niemoŜliwe staje się moŜliwe, sprawianie, aby kres horyzontu był tylko 
miejscem z, którego widzi się dalej i więcej. WyróŜnieniu towarzyszyła nagroda pienięŜna w 
wysokości 5.000,00 zł brutto. 
 
Fundacja lub jej Prezes Pani Jolanta Kwaśniewska patronowała lub uczestniczyła w 
konferencjach, wykładach, seminariach lub róŜnego rodzaju ventach dotyczących 
innych problemów zdrowotnych i społecznych: 

 
Wsparcie V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
W dniach 18 – 24 września 2010r. w Warszawie odbyły się V Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych. Ich misją jest przede wszystkim zmiana nastawienia społecznego do 
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uświadomienie, szczególnie młodym ludziom, 
Ŝe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie samo prawo do szczęścia i szacunku 
jak tzw. pełnosprawni.  
Prezes Fundacji od lat zarówno osobiście, jak i poprzez Fundację wspierała zarówno letnie 
jak i zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych oraz liczne inicjatywy Olimpiad Specjalnych. W 
2010 roku Pani Jolanta Kwaśniewska weszła w skład Komitetu Honorowego, uczestniczyła w 
uroczystym otwarciu Igrzysk oraz wspierała sportowców podczas ich zmagań.  
 
Patronat Fundacji dla Polskiej Federacji Nordic Walking 
Fundacja patronowała wielo-regionalnej imprezie promującej Nordic Walking oraz zdrowy 
tryb Ŝycia w Polsce. 10 października w Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu, Białej 
Podlaskiej i Szczecinie odbyły się zawody Nordic Walking połączone z uczczeniem 10-lecia 
istnienia Międzynarodowej Federacji Nordic Walking. 
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Najmłodsi obywatele RP: opieka – edukacja – wychowanie 
14 maja 2010r. miała miejsce konferencja zorganizowana przez Fundację Rozwoju Dzieci im. 
J.A.Komeńskiego, Parlamentarny Zespół Rodzina 2030 oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Konferencja poświęcona była rozwojowi i edukacji małych dzieci. W konferencji 
uczestniczył przedstawiciel Fundacji. 
 
Austriacko-Polska dyskusja panelowa „Przemoc w rodzinie” 
W dyskusji, która miała miejsce 31 maja 2010r. poruszano m.in. problem społecznego 
przyzwolenia na przemoc w rodzinie, omawiano standardy Pomocy kobietom, dzieciom, 
osobom starszym i  innym grupom. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Fundacji. 
 
Patronat Honorowy nad IX edycją Konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka 
Po raz kolejny Fundacja objęła Patronat Honorowy nad organizowanym przez Komitet Praw 
Dziecka konkursem. Konkurs „Świat Przyjazny Dziecku” mobilizuje producentów i 
dystrybutorów zabawek, ksiąŜek oraz innych akcesoriów dla dzieci do tego aby produkować i 
promować produkty starannie wykonane, dopasowane do wieku dziecka, rozwijające i 
kreatywne. Konkurs ten, dzięki oznaczeniom przyznawanym laureatom ułatwia rodzicom i 
opiekunom rozpoznanie oraz znalezienie produktów wysokiej jakości. 
 
Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?  
Seminarium zorganizowane przez Forum darczyńców oraz Fundację Współpracy Polsko-
Niemieckiej w dniu 14 czerwca 2010r. Uczestniczyli w nim pracownicy Fundacji. 
 
Patronat Honorowy Fundacji nad II Memoriałem im. Agaty Mróz – Olszewskiej 
Po raz kolejny Fundacja objęła Honorowym Patronatem II Memoriał im. Agaty Mróz – 
Olszewskiej zorganizowany we wrześniu w Katowickiej Hali Widowiskowo – Sportowej 
„Spodek”. Memoriał miał na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej 
krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego głównie poprzez kulturę i sport.  
Imię Agaty Mróz – Olszewskiej stało się symbolem i hołdem dla jej postawy wobec Ŝycia i 
śmierci, oraz przypomnieniem o konieczności wzajemnego wspierania ratowania Ŝycia 
innych. 
 
Stypendia w polskiej edukacji. 
21 października 2010r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności oraz Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i Fundację Moje 
Stypendium poświęcona stypendiom w polskiej edukacji. Uczestniczył w niej pracownik 
Fundacji. 
 
Konferencja „Etyka w biznesie” 
3 września 2010r. na zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona 
problemom etyki w biznesie. Uczestniczyła w niej Prezes Fundacji Pani Jolanta 
Kwaśniewska.  
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Patronat Honorowy nad Galowym Koncertem z okazji 25-lecia działalności artystycznej 
Integracyjnego Zespołu pieśni i Tańca „Mazowiacy” 
Koncert Galowy, który odbył się 29 listopada 2010 roku w Teatrze Ateneum miał charakter 
charytatywny i przeznaczony był dla szerokiego grona osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych i zaniedbanych środowiskowo. Uczestniczyli w nim równieŜ przedstawiciele kultury, 
polityki, prasy, radia i telewizji. 
 
Jaki poŜytek publiczny z „1%”? 
Konferencja zorganizowana przez Forum Darczyńców, poświęcona prezentacji wyników 
badania nt. wpływu statusu OPP na działalność organizacji pozarządowych i wykorzystania 
przez nie środków z alokacji 1% podatku. Uczestniczyli w niej pracownicy Fundacji. 
 
I Sympozjum Naukowe – Co nowego w pediatrii i onkologii? 
W dniach 17-18 grudnia 2010r. we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe „Co nowego 
w pediatrii i onkologii?” oraz X Jubileuszowe Spotkanie Pacjentów Wyleczonych z Choroby 
Nowotworowej. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska objęła patronatem 
honorowym Sympozjum oraz Spotkanie. Fundację reprezentowała Pani ElŜbieta Pomaska, 
która jednocześnie była jednym z panelistów sympozjum. 
 
Na wszystkie w/w działania statutowe w 2010 roku Fundacja przeznaczyła 144.134,14 zł. 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 
 
Działalność gospodarcza:  
 
W 2010r. działalność gospodarcza była prowadzona w  zakresie promowania i prezentacji 
sponsorów wspomagających w ramach udziału przedstawicieli Fundacji na konferencjach, 
panelach dyskusyjnych i w formie zamieszczania ich znaków firmowych na dokumentach 
przygotowywanych przez Fundację. 
 
Rozliczenie otrzymanych darowizn z tytułu 1%: 
 
Darowizny z tytułu 1 % podatku otrzymanego w roku 2009 w łącznej kwocie 187.359.01 
zł zostały w roku 2010   przeznaczone na: 
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 229 osób niepełnosprawnych - 

przekazano kwotę 68.700,00 zł,  
• realizację programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” - przekazano kwotę 15.100,00 

zł,  
• realizację programu „Fundusz Młodych Talentów” - przekazano kwotę 20.000,00 

zł, 
• na wszystkie pozostałe w/w działania statutowe (m.in. przekazane darowizny 

finansowe, działania na rzecz praw kobiet, w tym współorganizację konkursu 
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„Wyró Ŝnienia Białej WstąŜki”, działania dotyczące edukacji i profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych) – przekazano kwotę 40.334,14 zł,   

• pozostałą zaś kwotą, tj. 43.224,87 zł wsparto realizację programu statutowego w 
2011 roku.  
 

Rozliczenie finansowe: 
 
Łącznie w okresie sprawozdawczym  2010r. zanotowano koszty działalności w wysokości                                                             
(suma p-kt poniŜszych 1 do 6)                                                         510.261,42    zł               
z tego: 

1. Realizacja celów statutowych      144.134,14     zł 
           ( przekazane wsparcie finansowe)  

2. Koszty administracyjne                73.268,17 zł 
3. Odsetki, róŜnice kursowe i inne finansowe               4.303,25 zł 
4. Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe)        229.703,46 zł 
5. Odpisy amortyzacyjne, koszty materialne i usługi                   39.879,47      zł 
6. Pozostałe koszty                                18.972,93 zł 
 

Koszty działalności gospodarczej wynosiły   100,00 PLN 
 
Rok 2010 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:    549.403,63 zł,  
              ( suma p-kt poniŜszych 1 do 6) 
w tym: 

1. Otrzymane darowizny, w tym:       205.079,85 zł 
   - z 1% otrzymane w 2010r.                 201.489,93     zł 
   - inne darowizny otrzymane w 2010r.                                         3.589,92    zł 

2. Odsetki i róŜnice kursowe             91.377,82 zł 
3. Wynik finansowy na działalności gospodarczej                  0,00 zł 
4. Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i budŜetu 

gminy                              0,00 zł 
5. Inne finansowe                  252.659,96 zł 
6. Pozostałe przychody operacyjne            286,00     zł 

 
 
W okresie sprawozdawczym odnotowano nadwyŜkę przychodów nad wydatkami               
w wysokości:             39.142,21 zł 
 
Fundacja nadal posiada udziały w funduszu inwestycyjnym, których wartość na dzień 
31.12.2010 roku wynosiła:                         2.650.548,50  zł. 
 
 
W dniu 31.12.2010r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU HANDLOWYM 
S.A. w Warszawie posiadała środki:       794.771,58 zł 

• Rachunek bieŜący                                     1.274,97 zł 
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• Overnight                            0,00 zł 

• Depozyty             757.496,61 zł 
• Depozyty na zabezpieczenia        36.000,00      zł 

 
W dniu 31.12.2010r. Fundacja na rachunku bankowym w Banku PKO BP S.A. w 
Warszawie posiadała środki:                 4.418.481,08 zł 

• Rachunek bieŜący                                    18.481,08 zł 

• Overnight                             0,00 zł 
• Depozyty                   4.400.000,00 zł 

 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników etatowych brutto za 2010 rok: 170.537,41 zł 

• Wynagrodzenia                  132.268,91 zł 

• Nagrody                      0,00 zł 
• ZUS pracodawcy            35.124,98 zł 
• Inne                                                                                                        3.143,52     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:  59.166,05 zł      

• Umowy zlecenia                                                    59.166,05       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:    0,00 zł                               
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 31.12.2010 wynosi:                     8.269.747,95  zł 
 
Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2010r.: 

• Krzysztof Jurek – Główny Księgowy – Zlecenie prowadzenia ksiąg 
• Magdalena Gwizdak – Asystentka  

• Anna Jankowska-Drabik – Koordynator realizacji celów statutowych  
 
W 2010 roku w Fundacji: 

• Nie udzielano Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych 

• Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń 
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• Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe. 
 
Informacje podatkowe i kontrolne:  
 

• CiąŜące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz podatki na rzecz Gminy zostały uregulowane. 

• Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do Trzeciego Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Śródmieście oraz deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
zdrowotnych i na fundusz pracy do  ZUS w ustawowych terminach.  

• W roku 2010 w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole przez Urzędy 
uprawnione. 
 

Załączniki: 
1. uchwała Rady Fundacji nr 1/20109/R z dnia 04.03.2010r.  
2. uchwała Rady Fundacji nr 2/2010/R z dnia 30.06.2010r.  
3. uchwała Rady Fundacji nr 3/2010/R z dnia 30.06.2010r.  
4. uchwała Rady Fundacji nr 4/2010/R z dnia 15.11.2010r. 

 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Krzysztof Jurek 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych.   
Data podpisu .................................................................... 

 
 
Zarząd Fundacji:  
 

…………………………………………………………………… 
Jolanta Kwaśniewska 

Prezes Zarządu 
 

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

…………………………………………………………………… 
Krzysztof Berzyński 

Członek Zarządu 
 

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


