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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.” 

 

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” 

 

 

FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE 
UZDOLNIONYCH 

 
W 2013 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra 
Kwaśniewskich po raz siedemnasty przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się 
tym razem 255 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 16 stypendiów na łączną kwotę 
31 000 zł. 
 
Przy okazji siedemnastej edycji Funduszu Fundacja wprowadziła zmiany. Zmodyfikowaliśmy 
formularz wniosku aplikacyjnego, by ułatwić członkom kapituły Funduszu wyłanianie 
laureatów. Od tego roku nasi stypendyści przesyłają do nas sprawozdania, w których 
przedstawiają, jak otrzymane wsparcie pomogło im rozwinąć posiadane talenty i uzdolnienia. 
Chcemy wiedzieć, co zmieniło się w ich życiu, jakie nowe ścieżki i możliwości otworzyły się 
przed nimi po tym, jak otrzymali nasze stypendium. 
 

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE 
 

W ramach refundacji z subkonta nasza Fundacja sfinansowała wydatki związane z 
leczeniem i rehabilitacją Pani Marii z Łaskarzewa na kwotę  7846,92 zł.  
Ponadto przekazaliśmy Pani Justynie na licytację w czasie Balu Charytatywnego rzecz 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie symbol naszej Fundacji 
- szklany motylek. 
 

POMOC OSOBOM INDYWIDUALNYM 
 

Zdarzają się czasami takie sytuacje, w których Fundacja, poruszona czyimś wyjątkowo 
trudnym położeniem, decyduje się na udzielenie wsparcia osobom indywidualnym. W 2013 
roku na tego rodzaju pomoc przeznaczyliśmy w sumie 9063,99 zł. Patrykowi 
sfinansowaliśmy pobyt na koloni letniej dla dzieci w Dąbkach, zorganizowanej przez Biuro 
Podróży i Turystyki Almatur w Olsztynie (1774 zł), wsparliśmy finansowo Zuzannę, która – 
razem z nieuleczalnie chorym bratem i samotną matką -  jest  w trudniej sytuacji materialnej 
(3990 zł), Katarzynie  - ofierze przemocy domowej - zakupiliśmy 10 opakowań silikonowego 
żelu na blizny (1175 zł), Jadwidze kupiliśmy węgiel (939,99 zł) a Beacie pomogliśmy 
naprawić samochód (1185 zł). 
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Przez cały rok 2013 byliśmy przy naszej najstarszej podopiecznej – Pani Aleksandrze z 
Warszawy. Pracownicy Fundacji towarzyszyli jej i wspierali logistycznie przy konsultacjach 
lekarskich, zarówno tych szpitalnych jak i domowych. Zorganizowaliśmy przedświąteczne 
sprzątnie mieszkania Pani Aleksandry, jesteśmy również w regularnym kontakcie ze 
służbami społecznymi oraz ich przedstawicielami, którzy na co dzień sprawują pieczę nad jej 
zdrowiem i bezpieczeństwem.   
 

FUNDACJA PRZEKAZAŁA DARY RZECZOWE i WSPARCIE FINANSOWE 
NASTĘPUJACYM INSTYTUCJOM I ORGANIZACJOM 

 

 Stowarzyszeniu na rzecz dzieci z chorobą nowotworową 12 600, 23 zł na poczet 
wykonania projektu architektonicznego kolejnego piętra, które ma zostać 
dobudowane w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Środki pochodziły ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2012 i 2013 
roku. 

 Akademii Rozwoju Filantropii na aukcję w czasie IV Balu Charytatywnego „Gwiazdy 
Dobroczynności” 2013 – przekazaliśmy długopis marki Waterman z autografem 
Jolanty Kwaśniewskiej, Prezeski Zarządu Fundacji,  

 Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w 
Kwidzynie na wsparcie 19-tego Balu Charytatywnego na rzecz wzbogacenia bazy 
specjalistycznego sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych korzystających z ich opieki – 
przekazaliśmy szklany motylek, symbol naszej Fundacji 

 Stowarzyszeniu „Razem Dzieciom” na aukcję charytatywną w czasie X Balu 
Dobroczynnego na rzecz bezpłatnych kolonii nad morzem dla dzieci z ubogich rodzin 
powiatu buskiego – przekazaliśmy szklany motylek, symbol naszej Fundacji 
 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA 
 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier kupiła aparat 
ultrasonograficzny o wartości 320 tys. zł. 
 
Badanie trwać może zaledwie minutę, a i tak dostarczy lekarzowi więcej informacji o 
chorobie dziecka niż kilka starszych obrazowych metod diagnostycznych razem wziętych. 
Można przy jego pomocy przebadać dziecko od stóp do głów. Można do badania 
zastosować kontrast, by zobrazować takie szczegóły, jak np. stan zapalny błony śluzowej 
jelita grubego. Dzięki specjalnej sondzie aparat pokazuje badany narząd w trójwymiarze i w 
czasie rzeczywistym – w 4D. O taki właśnie ultrasonograf najnowszej generacji marki Philips 
o nazwie Epiq wzbogaciła się Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej 
przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Służyć on będzie małym pacjentom w trakcie leczenia onkologicznego oraz dzieciom z 
całego Pomorza kierowanym tu przez lekarzy z podejrzeniem choroby nowotworowej. Można 
też być spokojnym, że możliwości techniczne tego super aparatu będą w pełni wykorzystane, 
bo pracować będzie na nim jeden z najlepszych na świecie zespół specjalistów pod 
kierunkiem dr Wojciecha K. 
 

Motylkowy Szpital – Tuszyn 
 

W tym roku w ramach programu Motylkowe Szpitale Fundacja wsparła dotacją Poradnię 
Pediatryczną w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. Wyremontowano ponad 200 
m² powierzchni placówki, w tym: Rejestrację, Poczekalnię, dwa Gabinety Lekarskie, Punkt 
Szczepień, Gabinet Zabiegowy i dwie wózkarnie. Ściany przychodni zostały przyozdobione 
baśniowymi wzorami, a na szybach pojawiły się fundacyjne motyle. Prace w Poradni 
zakończono na przełomie października/listopada 2013 r. Przyznana dotacja to 5000 zł. 
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Platforma Porozumienia Organizacji Rodzicielskich działających na Rzecz Dzieci z 
Chorobą Nowotworową. 

 
22 maja odbyło się pierwsze w 2013 r. spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji 
Rodziców Dzieci i Chorych na Nowotwory. Nasza Fundacja, wykorzystując przestrzeń 
porozumienia pomiędzy organizacjami rodzicielskimi, działającymi na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową, zaprosiła Sygnatariuszy Platformy  do udziału w przygotowaniu programu, 
którego celem było zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności dzieci z powodu 
nowotworów w Polsce poprzez wcześniejsze diagnozowanie. Niestety tym razem nie 
zdobyliśmy dofinansowania na ten projekt. Podczas kolejnego spotkania Platformy, które 
miało miejsce 27 listopada 2013 r., poinformowano Sygnatariuszy o utworzeniu przy 
Zarządzie ECPC (Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych) Grupy Roboczej ds. 
Onkologii Dziecięcej. Przedstawiony został jej plan i zakres działania. Naszej Platformie 
otworzyła się możliwość bliskiej współpracy z ECPC, gdyż w jej skład wszedł Polak – Pan 
Rafał, który na co dzień jest pracownikiem Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi 
,,Krwinka’’ w Łodzi  - jednego z Sygnatariuszy naszego porozumienia. Zarząd ECPC to 7 
osób z czego 6 reprezentuje grupy pacjentów dorosłych i ich problemy/potrzeby. Pan Rafał 
reprezentuje zaś pacjentów dziecięcych z całej Europy, co jest najbliższe jego sercu i 
doświadczeniu. W czasie spotkania wybraliśmy przedstawicielkę Platformy do Grupy 
Roboczej ds. Onkologii dziecięcej. Jednogłośnie została nią Pani Elżbieta, wolontariuszka 
naszej Fundacji. 
 

II Forum organizacji pacjentów onkologicznych 
 
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, zabrała głos na II FORUM 
ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, które odbyło się w przeddzień 
Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, w dniu 23 maja 2013 roku.   
II FORUM odbyło się  pod hasłem Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii. 
Zgromadziło przedstawicieli wszystkich aktywnie działających organizacji pacjentów, których 
dotknęła choroba nowotworowa, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw 
naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych. Uczestnicy sformułowali 
postulaty interwencji w obszarach najbardziej dla pacjenta dolegliwych 
oraz partnerskiego udziału organizacji pacjentów w procesach decyzyjnych, ważnych 
dla życia i zdrowia. Dyskusja dotyczyła 1) Potrzeby strategii dla onkologii z perspektywy 
pacjenta; 2) Programu rozszerzonego dostępu dla leków zarejestrowanych, a nieobjętych 
refundacją; 3) Możliwości prowadzenia terapii indywidualnej; 4) Chemioterapii 
niestandardowej; 5) Ograniczeń dla innowacyjnych metod leczenia w Polsce; 6) Integracji 
i potrzeby partnerstwa (z udziałem pacjentów) w procesach decyzyjnych. 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA 
 

Współorganizacja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2013 
 

W 2013 roku już po raz czwarty nasza Fundacja wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet 
zorganizowała konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jego celem jest uhonorowanie tych 
mężczyzn, który w szczególny sposób zasłużyli się reagując na różne formy przemocy i 
dyskryminacji w stosunku do kobiet. Tym razem Galę podsumowującą konkurs 
poświęciliśmy hasłu: Przemoc dotyczy kobiet w każdym wieku. Goście panelu 
dyskusyjnego, prowadzonego przez Prezeskę Fundacji Centrum Praw Kobiet, Urszulę 
Nowakowską, rozmawiali na ten właśnie temat. Fundacja zaprosiła do panelu prof. 
Małgorzatę Halicką z Uniwersytetu w Białymstoku, która nakreśliła problem przemocy wobec 
starszych kobiet. Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador USA – Pan Stephen Mull. 
Obecny był również przedstawiciel Ambasady Szwecji. Oprawę muzyczną Gali zapewniła w 
tym roku Edyta Strzycka wraz z zespołem.  
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Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki”, mamy na uwadze, że mimo wielu akcji i 
kampanii edukacyjnych wciąż zbyt mała liczba mężczyzn reaguje na sytuacje, w których 
kobiety są bite i poniżane. 
Zgłoszonych Kandydatów wyróżniła Kapituła Konkursowa, która zebrała się w dniu 26 
listopada 2013 r. W jej  skład wchodzą Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula 
Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, 
Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu - Kazimierz Walijewski.  
Kapituła postanowiła w 2013 r. uhonorować Białymi Wstążkami Panów w siedmiu 
kategoriach: 
 

 Wymiar sprawiedliwości - Mirosław Sowiński,  
 Organy ścigania – Tomasz Grzesik, Czesław Tkacz 
 Instytucje i organizacje pomocowe - Paweł Piotr Biegalewski 
 Osoba publiczna - Sebastian Kotlarz 
 Instytucje publiczne - generał Jacek Włodarski 
 Osoba prywatna - Michał Żejmis 
 Media - program „Interwencja” Telewizji Polsat 

 
Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki 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, nadinsp. Marek Działoszyński – 
Komendant Główny Policji. Jak co roku srebrne wstążeczki, którymi uhonorowaliśmy 
laureatów konkursu, ufundowała firma W.KRUK. Mamy nadzieję, że nasz konkurs wpisze się 
na trwałe w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy 
wobec kobiet  Liczymy także, iż pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno 
w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec 
kobiet.  
 

Działania na rzecz skoordynowania telefonu alertowego dla ofiar przemocy z 
telefonem alarmowym 112 

 
Fundacja „Porozumienie Bez Barier” zainicjowała rozmowy na temat wpisania jednego, 
ogólnopolskiego numeru dedykowanego ofiarom przemocy do systemu informatycznego 
powiadamiania ratunkowego, którego jednym z elementów jest nr 112.  Art. 24 Konwencji 
Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej nakłada na Państwa-sygnatariuszy obligację ustanowienia telefonu zaufania, który 
byłby ogólnokrajowy, całodobowy i bezpłatny. W Polsce tego rodzaju telefony są 
prowadzone przez organizacje pozarządowe, co generuje określone problemy: 
 

 system jest rozproszony (różne organizacje prowadzą różne telefony wsparcia dla 
ofiar przemocy) 

 prowadzenie telefonów przez NGO obarczone jest ryzykiem zerwania ciągłości 
oferowanej usługi w sytuacji niepozyskania wystarczających środków finansowych 

 z uwagi na koszty w Polsce funkcjonuje tylko jeden całodobowy telefon prowadzony 
przez Fundację Centrum Praw Kobiet; pozostałe działają tylko w określonych 
godzinach 

 w przypadku zgłoszenia dokonanego w sytuacji „gorącej przemocy” gdy dochodzi do 
zerwania połączenia, nie ma prawnych narzędzi, które umożliwiłyby szybką 
lokalizację osoby dzwoniącej (wymagany jest nakaz prokuratorski, na podstawie 
którego operator może dokonać takiej lokalizacji). 
 

By rozwiązać powyższe problemy, grupa organizacji pozarządowych i instytucji rządowych – 
Fundacja „Porozumienie Bez Barier”, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
„Niebieska Linia”, Fundacja Dzieci Niczyje, jak również przedstawiciele PARPA, Ministerstwa 



 

 

7 

 

Sprawiedliwości, Biura Rzecznika ds. Równego Traktowania wyszła z inicjatywą wpisania 
jednego numeru telefonu pomocowego dla ofiar przemocy w rodzinie - stworzonego na bazie 
któregoś z już istniejących numerów – do Sytemu Informatycznego Powiadamiania 
Ratunkowego, dzięki czemu: 
 

 system telefonów zaufania uległby zcentralizowaniu 
 byłoby możliwe zlokalizowanie osoby dzwoniącej w przypadku zerwania połączenia 
 włączenie do systemu 112 zapewniłoby utrzymanie takiego telefonu ze środków 

budżetu państwa 
 
Inicjatywę kontynuowała na szczeblu rządowym Pani Minister Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz. Finalnie - z uwagi na koszt takiego przedsięwzięcia – nie udało się doprowadzić do 
włączenia telefonu pomocowego dla ofiar przemocy do systemu informatycznego 
powiadamiania ratunkowego. 
 

„System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość” – 
konferencja w Krakowie 

 
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, w czasie Konferencji, która odbyła się 20 
czerwca 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
zaprezentowała projekt Wyróżnienie Białej Wstążki, realizowany wspólnie z Fundacją 
Centrum Praw Kobiet. Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie oraz małopolska Komenda Wojewódzka Policji. W trakcie wydarzenia uroczyście 
rozstrzygnięto Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania 
interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu 
powiatowym i gminnym.  
Konkurs, który w 2013 roku miał swoją IV edycję, skierowany jest do gmin i powiatów 
realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania w rodzinie. Jego celem jest promocja 
działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego oraz wyłonienie najlepszych 
inicjatyw w dwóch kategoriach: 
 

 I kategoria na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy”, 

 II kategoria na najlepsze działanie gminne  „Przeciw przemocy” 
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, uczestniczyła również we wręczaniu 
nagród laureatom. 
 

Dress for Success Poland 
 

W ramach działalności na rzecz Dress for Success Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska, prowadzi cykl szkoleń i warsztatów dla bezrobotnych kobiet, mających 
wzmocnić je w walce o nowe stanowisko pracy. Kobiety odbywają 5 dni intensywnego 
szkolenia przygotowanego przez wolontariuszki Dress for Success Poland. 
Podczas kursu beneficjentki dowiadują się od doradców zawodowych, psychologów, jak 
wrócić do pracy po długiej przerwie albo jak starać się o pierwszą pracę. Korzystają też z 
porad stylistów i wizażystów. Działania fundacji wspierają kobiety w ich rozwoju osobistym, 
pozwalają im uwierzyć w siebie i umocnić poczucie własnej wartości, dzięki czemu są w 
stanie pokazać światu swój potencjał i możliwości. Statystyki DfS pokazują, że skuteczność 
takiej pomocy to 75%. Tyle kobiet dostaje i utrzymuje pracę przez co najmniej rok po 
odbytych warsztatach. Po ukończeniu szkoleń, przez kolejne 6 miesięcy beneficjentki mogą 
liczyć na wsparcie swoich mentorek. 
Ukoronowaniem działań Fundacji są coroczne gale Dress for Success Poland - uroczyste 
spotkanie mentorek, ich podopiecznych oraz wszystkich kobiet, które ją wspierają i są 
zaangażowane w działania fundacji. Podczas tej edycji w dniu 29 października 2013 r. 
udziałem Prezeski Zarządu naszej Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej, uhonorowano jedną 
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beneficjentkę oraz przyznano tytuł Damy Roku Dress for Success 2013 Pani Ninie 
Kowalewskiej-Motlik. 
 

Wsparcie dla Vital Voices Poland 
 

Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier“, Jolanta Kwaśniewska, jest 
Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce.  
Nasza Fundacja ponownie gościła u siebie uczestniczki programu mentoringowego, które 
brały udział w kolejnej edycji projektu. Każdorazowo program mentoringowy rozpoczyna się 
spotkaniem szefowych Vital Voices Chapter Poland oraz wszystkich mentees z Honorową 
Przewodniczącą Vital Voices w Polsce – Jolantą Kwaśniewską. W czasie takich spotkań 
nasza Prezeska dzieli się z młodymi liderkami swoimi różnorodnymi doświadczeniami - 
związanymi z programem mentoringowym, działalnością na rzecz Gender Quality, 
parytetów oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.  
We wrześniu 16 młodych liderek uczestniczyło w licznych spotkaniach oraz warsztatach 
kompetencyjnych, jak również przez tydzień towarzyszyło swoim mentorkom w ich 
codziennej pracy.  
 

Women and Girls Empowerment 
 
8 kwietnia 2013 r. w rezydencji Ambasadora USA S. Mulla odbyło się spotkanie i panel 
dyskusyjny "Women and Girls Empowerment" współorganizowany przez Vital Voices Polska, 
w którym wzięła udział Jolanta Kwaśniewska, honorowa przewodnicząca tej organizacji.  
Uczestniczki dyskutowały o konieczności wzmacniania kompetencji przywódczych u kobiet. 
Jednym z wniosków płynących ze spotkania jest konieczność podjęcia kroków mających na 
celu aktywizację polskich dziewcząt. W Polsce działania wzmacniające predyspozycje 
liderskie skierowane są głównie do kobiet dorosłych, tymczasem trzeba rozwijać te 
umiejętności znacznie wcześniej – już w szkole. 
 

Kongres Kobiet 
 

W kwietniu 2013 roku Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, wystąpiła z listem 
otwartym do sympatyczek, członkiń i aktywistek Kongresu Kobiet, w którym pożegnała się z 
nimi i zapowiedziała koniec aktywności w ramach tego ruchu społecznego.  
„(…)od  2009  roku wspólnie tworzyłyśmy historię wspaniałego kobiecego ruchu, jakim stał 
się na przestrzeni lat Kongres Kobiet. Gdy razem z Magdaleną Środą oraz Henryką  
Bochniarz wyszłyśmy we trzy z pomysłem zintegrowania polskich kobiet wokół 
najważniejszych dla nich spraw, nie wiedziałyśmy, czy to się uda. Postanowiłyśmy jednak 
zaryzykować, wierząc, że Polki zasługują na to, by ich głos był słyszalny i brany pod uwagę. 
Teraz, gdy piszę te słowa, na wspomnienie przygotowań do pierwszego Kongresu robi mi się 
ciepło na sercu – skala nadziei, pozytywnej kobiecej energii oraz zapału do pracy dodawały 
nam skrzydeł. Nie śmiałyśmy wtedy marzyć o tak spektakularnym sukcesie, jaki stał się 
naszym udziałem dzisiaj – tysiące sympatyczek Kongresu, trwała obecność w debacie 
publicznej, rozpoznawalność idei oraz rosnący wpływ na polską rzeczywistość – oto Kongres 
Kobiet Anno Domini 2013. (…) 
(…) W życiu każdego człowieka przychodzą takie momenty, kiedy trzeba dokonać wyboru. 
Swoją misję w Gabinecie Cieni i w Radzie Programowej Kongresu traktowałam z najwyższą 
powagą, będąc świadoma ciążącej na mnie odpowiedzialności – wszak wspólnie walczymy o 
sprawy tak istotne, jak przywrócenie kobietom należnej im pozycji w społeczeństwie, 
wyrównanie praw i zniwelowanie dysproporcji między płciami w życiu prywatnym i 
publicznym. Dlatego Drogie Koleżanki uznałam, że przyszedł czas, bym zrezygnowała ze 
swojej funkcji w Gabinecie Cieni oraz członkowstwa w Radzie Programowej. Z uwagi na 
wyzwania stojące przed prowadzoną przeze mnie od 16 lat Fundacją „Porozumienie Bez 
Barier”, postanowiłam wycofać się z aktywności w ramach Kongresu Kobiet. Ograniczenia 
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czasowe nie pozwalają mi na uczestnictwo w spotkaniach Gabinetu Cieni i Rady 
Programowej w takim zakresie, jaki uważam za satysfakcjonujący.(…)  
 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 
 

Oswajanie Starości 
 

Przygotowania do programu rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. Przez miesiąc odbywały się 
liczne spotkania, na których omawialiśmy zarówno kwestie merytoryczne jak i organizacyjno-
techniczne, związane z nowym projektem i jego inauguracją. Ta miała miejsce 1 
października. W ramach Oswajania Starości utworzyliśmy i uruchomiliśmy stronę internetową 
oswajaniestarosci.pl oraz forum dyskusyjne dla zespołu Fundacji i Rady Programowej 
projektu. Informacja o podjęciu przez Fundację nowych zobowiązań, tym razem na rzecz 
Seniorów, została ogłoszona na konferencji prasowej. 
W ramach programu członkini Rady Głównej Fundacji, Krystyna Kofta, uświetniła swoją 
osobą inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Pruszkowie. Fundacja 
objęła patronatem działania Akademii Bezpiecznego IT. Rozpoczęliśmy też współpracę z 
portalem „starsi rodzice.pl”, w ramach której współdzielimy informacje, przemyślenia i 
rozważamy wspólne działania na rzecz Seniorów zarówno w kontekście medialnym jak i 
eventowym. Nasza Fundacja objęła patronat nad kampanią społeczną „Recepta na 
Obojętność” organizowaną przez ten portal. W ramach programu w grudniu odbył się wykład 
dr Bartosza dla seniorów zgromadzonych przy Centrum Kultury Wilanów. Gościem na 
kolejnym spotkaniu z wilanowskimi seniorami była Hanna Bakuła.  
 

*** 
 

Motylkowa Klasa - Współpraca ze Szkołą Argonaut 
 
Rok 2013 to drugi rok działalności „Motylkowej Klasy” - wspólnego programu Fundacji 
„Porozumienie Bez Barier” oraz Międzynarodowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum oraz Szkoły Językowej ARGONAUT. W ramach projektu zostały przyznane 
granty edukacyjne dla uczniów w postaci bezpłatnej nauki w Międzynarodowym Gimnazjum 
ARGONAUT. Wartość 3-letniego projektu „Butterfly Class” wynosi 189 000 zł.  
Klasa jest dedykowana uczniom, którzy lubią pomagać innym i chętnie angażują się w 
różnego rodzaju akcje charytatywne. Projekt jest adresowany przede wszystkim do uczniów 
pochodzących z niepełnych rodzin, którzy chcą rozwijać swoje postawy altruistyczne w 
szkole kształcącej wrażliwość na krzywdę słabszych. W naborze do „Motylkowej Klasy” 
zostało przyjętych czternaścioro młodych liderów odpowiedzialności społecznej, którzy 
utworzyli specjalną klasę o profilu społecznym. 17 stycznia w siedzibie Fundacji odbyło się 
kolejne z serii spotkań z uczniami Motylkowej Klasy. Młodzież miała okazję spotkać się z 
Prezeską Zarządu Fundacji, Jolantą Kwaśniewską oraz przyjrzeć się temu jak wygląda dzień 
pracy w Fundacji. 13 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Szkoły Argonaut. W spotkaniu 
brał udział Członek Zarządu Fundacji oraz pracownik Fundacji. Rozmawiano o aktywności i 
działaniach dzieci w ramach akcji społecznych. Poruszono również kwestie dotyczące 
aktywności uczniów Motylkowej Klasy na polu różnorakich - nie tylko związanych z Fundacją 
Jolanty Kwaśniewskiej - akcji społecznych.  
 

Medal Przyjaciela Rodzin Górniczych 
 

W roku 2013 gościliśmy w Fundacji przedstawicieli Fundacji Rodzin Górniczych w 
Katowicach. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, została uhonorowana 
medalem „Przyjaciela Rodzin Górniczych” za zasługi i wieloletnią współpracę z Fundacją 
Rodzin Górniczych w Katowicach m.in. w ramach programu „Otwórzmy Dzieciom Świat”. 
 

Medal „Aladyna” 
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9 grudnia 2013 roku Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” otrzymała 
medal „Aladyna”, przyznany przez Fundację Spełnionych Marzeń. Medal „Aladyna” został 
ustanowiony dla uhonorowania osób i instytucji działających na rzecz dzieci z chorobami 
nowotworowymi. Przyznawany jest od 2009 roku. 
 

IKEA  - Pluszaki dla Edukacji 
 

Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, wzięła udział w projekcie IKEA „Pluszaki 
dla Edukacji”. W ramach projektu powstał audiobook z bajkami edukacyjnymi stworzonymi i 
nagranymi przez znane osoby – m.in. Prezeskę Zarządu naszej Fundacji.  
Audiobook był prezentem mikołajkowym IKEA dla tysięcy internautów (wersja elektroniczna) 
oraz osób, które zdecydowały się na przekazanie pluszaka na rzecz dzieci, które z racji 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby wymagają pomocy ratowników medycznych 
(limitowana wersja pudełkowa). Zbiórka pluszaków przez IKEA trwała do końca 2013 roku. 
 

PATRONATY HONOROWE/HONOROWY GOŚĆ 
 

Akademia bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy 
 

Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska objęła jesienią 2013 r. honorowym 
patronatem „Akademię bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy” - program 
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki skierowany do osób w wieku 50+.  
WWSI wychodząc naprzeciw osobom starszym, po 50 roku życia, zachęcała do skorzystania 
z bezpłatnych kursów komputerowych, na których uczestnicy nabywali i podwyższali swoje 
umiejętności z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, jak 
również bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 
Szkolenia komputerowe, prowadzone w ramach projektu, współfinansowane były ze środków 
Unii Europejskiej.  
 

Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 
 

W dniach 22-23 listopada br. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja 
poświęcona wyzwaniom współczesnej geriatrii i gerontologii zorganizowana przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe". 
Prezeska zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, była gościem honorowym 
wydarzenia. Podczas dwudniowej konferencji, uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się 
problemom osób starszych z różnych perspektyw.  
 

I Ogólnopolski Kongres Amazonek "Zaawansowany rak piersi" 
 

29 listopada 2013 r. w Auli Im. Prof. T. Koszarowskiego w Centrum Onkologii w Warszawie 
odbył się I Ogólnopolski Kongres Amazonek „Zaawansowany rak piersi”. Gościem 
honorowym Wydarzenia była Prezeska Zarządu naszej Fundacji - Jolanta Kwaśniewska. W 
ramach Kongresu poruszono jeden z najtrudniejszych tematów dla Amazonek. Specjaliści z 
zakresu medycyny i psychologii próbowali  wytłumaczyć, jak wygląda i jak może wyglądać 
życie z zaawansowanym nowotworem. Od momentu diagnozy, przez chwile nadziei i 
zwątpienia, chęci życia, rehabilitację aż po najtrudniejsze tematy związane z poszukiwaniem 
sensu w chorobie. Premiera spektaklu „Kobieta zakryta milczeniem” w reżyserii 
doświadczonej psycholog dr Katarzyny Korpolewskiej” była istotnym elementem Kongresu. 
 

Patronat Honorowy nad XII edycją Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” 
organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka 
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Po raz kolejny nasza Fundacja objęła Patronatem Honorowym konkurs „Świat Przyjazny 
Dziecku”, który zachęca 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. Konkurs ten, dzięki odznaczeniom 
przyznawanym laureatom, ułatwia rodzicom i opiekunom rozpoznanie oraz znalezienie 
produktów wysokiej jakości. W jego ramach nagradzane są również różnego rodzaju miejsca 
takie, jak szpitale, przedszkola kawiarnie oraz sklepy, przyjazne najmłodszym i ich rodzinom.  
 
Prezeska Zarządu, Jolanta Kwaśniewska, patronowała również XIV Ponadregionalnej 
Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów 
Programów Profilaktycznych przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” w 
Mikołowie (1 marca 2013 r.) oraz Międzynarodowym Mistrzostwom Polski Nordic Walking w 
Złotoryi 31.08.2013 -01.09.2013. 
 

INNE 
 

Wizyta w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
"Hospicjum Domowe" w Poznaniu 

 
W październiku 2013 r. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, była gościem 
Stowarzyszenia. Tematem spotkania z dr n.med. Anną Jakrzewską - Sawińską oraz  dr n. 
przyr. Krzysztofem Sawińskim – zarządem organizacji - był program pt. „Kompleksowy 
program na rzecz poprawy jakości i poziomu życia osób starszych poprzez działania 
edukacyjne, sportowo-ruchowe z naciskiem na rozwój zasobów osobistych i 
interpersonalnych”, realizowany przez WSWOP "Hospicjum Domowe" w ramach I edycji 
programu ASOS. Program był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013. 
 

KONFERENCJE 
 

Pracownicy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez barier” uczestniczyli w 
następujących konferencjach: 
 
 1) „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i 
bezpiecznego starzenia się w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań 
gospodarczych”; organizator: Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia się (27 lutego 2013 r. 
). Podczas debaty zostały przedstawione wyniki prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia 
się - dokument pt. „Zdrowe starzenie się: Biała Księga”, który zawiera rekomendacje 
dotyczące sposobu budowania zdrowej i aktywnej starości oraz propozycje usprawnienia 
systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku.  
 
2) „Odebrana niewinność. Seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie”; 
organizator – Stowarzyszenie Twoja Sprawa (19 marca 2013 r.). Celem konferencji było 
rozpoczęcie debaty oraz sprowokowanie do jak najszybszych i skutecznych działań 
zapobiegających postępującej gwałtownie seksualizacji dziewcząt i kobiet w mediach oraz 
reklamie. 
 
3) „Jak skutecznej walczyć z handlem ludźmi? – współpraca międzynarodowa, rola 
państwa i organizacji pozarządowych”; organizator – Instytut Spraw Publicznych i Biuro 
Rady Europy w Warszawie (15 listopada 2013 r.). W czasie konferencji wypowiadali się 
przedstawiciele organizacji/instytucji, które zajmują się problemem handlu ludźmi. Pierwszy 
panel dyskusyjny poświecony był roli państwa oraz organizacji pozarządowych w walce z 
handlem ludźmi. Drugi panel dotyczył postrzegania zjawiska handlu ludźmi oraz 
międzynarodowego wymiaru współpracy w walce z tym przestępstwem. 
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The Boston Consulting Group, szkolenie dla OPP 

 
Uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez BCG którego celem było zbudowanie 
platformy kontaktu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem. Szkolenie 
odbyło się  16 maja 2013 roku w siedzibie The Boston Consulting Group w Zebra Tower przy 
ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie. 
  

Nad czym jeszcze pracowaliśmy? 
 

W 2013 roku rozpoczęliśmy prace nad projektem badawczym dotyczącym przemocy wobec 
kobiet. W między czasie pomysł na projekt ewoluował - w związku z tym, że Fundacja 
zdecydowała się podjąć tematykę senioralną, redefiniowaliśmy jego założenia i 
przygotowaliśmy koncepcje projektu badawczego dotyczącego przemocy wobec osób 
starszych. Przeanalizowaliśmy dostępne raporty z wcześniej realizowanych badań, 
rozesłaliśmy zapytanie ofertowe do wiodących firm badawczych oraz rozpoczęliśmy 
poszukiwania partnera finansowego. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się rozpocząć 
działania projektowe. Przygotowywaliśmy również wnioski o granty w ramach programu 
ASOS (aktywizacja osób starszych) oraz Funduszy Norweskich Norweskich (tytuł projektu: 
Program edukacyjny dotyczący wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci) 
 
Na wszystkie w/w działania statutowe w 2013 roku Fundacja przeznaczyła 672694,07 

zł. 

CZĘŚĆ FINANSOWA 
Działalność gospodarcza:  
 
W 2013 r. 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. Sprzedaż książki „Co każdy chłopiec 
wiedzieć powinien” 
 
Rozliczenie otrzymanych darowizn z tytułu 1%: 
 
Darowizny z tytułu 1 % podatku otrzymanego w roku 2013 w łącznej kwocie 107 985,16 
zł zostały w roku 2013  przeznaczone na: 
 

 Pomoc indywidualna – subkonto 7846,92 zł 

 realizację programu „Fundusz Pomocy Młodym Talentom” przyznano 14 stypendiów 
po 2000 zł i 2 stypenia po 1500 zł -  łączna kwota 31 000,00 zł, 

 Program „MOTYLKOWE SZPITALE” - 5000 zł 

 Zakup ultrasonografu dla  Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy 
Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – 
200 000 zł -część 
 

Rozliczenie finansowe: 
 
Łącznie w okresie sprawozdawczym  2013r. zanotowano koszty działalności w wysokości                                                                                             
(suma p-kt poniższych 1 do 6)                                                         846 561,88    zł               
z tego: 

1. Realizacja celów statutowych           672 694,07zł 
- świadczenia pieniężne                                                                     254364,23    zł 
- pozostałe (koszty realizacji programów)                                          418329,84    zł             
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2. Koszty administracyjne                               74309,14   zł 
3. Odsetki, różnice kursowe i inne finansowe                 21662,82 zł 
4. Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe)                      43710,37    zł 
5. Odpisy amortyzacyjne, koszty materialne i usługi                         7610,66  zł 
6. Pozostałe koszty                                                   26574,82  zł 
7. Koszty działalności gospodarczej                                                                          zł 
 

 
Rok 2013 Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:    400761,64 zł,  
              ( suma p-kt poniższych 1 do 7) 
w tym: 

1. Otrzymane darowizny, w tym:                      125965,16 zł 
   - z 1% otrzymane w 2013r.            107985,16           zł 
   - inne darowizny otrzymane w 2013r.                                         17980         zł 

2. Odsetki i różnice kursowe                      119560,56    zł 
3. Przychody z działalności gospodarczej                         62803,67         zł 
4. Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy                              0,00 zł 
5. Inne finansowe                    92431,4    zł 
6. Pozostałe przychody operacyjne                             0,85         zł 

 
 
W okresie sprawozdawczym odnotowano nadwyżkę wydatków  nad przychodami            
w wysokości:             445 800,24 zł 
 
Fundacja nadal posiada udziały w funduszu inwestycyjnym, których wartość na dzień 
31.12.2013 roku wynosiła:                         2 954 749,11 zł. 
 
 
W dniu 31.12.2013r. Fundacja na rachunku bankowym w CITI BANKU HANDLOWYM 
S.A. w Warszawie posiadała środki:                  821 461,28    zł 

 Rachunek bieżący                                   10 714,43 zł 

 Overnight                            0,00 zł 

 Depozyty  (USD)                      774 746,85     zł 

 Depozyty na zabezpieczenia         36 000,00     zł 
 
W dniu 31.12.2013r. Fundacja na rachunku bankowym w Banku PKO BP S.A. w 
Warszawie posiadała środki:                    253 718,67 zł 

 Rachunek bieżący                                    13 718,67 zł 

 Overnight                             0,00 zł 

 Depozyty                          240 000 zł 
W dniu 31.12.2013r. Fundacja na rachunku bankowym w Millenium w Warszawie 
posiadała środki:                                    3 600 000 zł 

 Rachunek bieżący                                           0,00 zł 

 Overnight                             0,00 zł 

 Depozyty                          3 600 000 zł 
 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników etatowych brutto za 2013 rok:  209 963,37 zł 

 Wynagrodzenia                    174 691,51   zł 

 Nagrody                                0,00 zł 

 ZUS pracodawcy            35271,86 zł 

 Inne                                                                                                            0,00     zł 
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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:  43860,32 zł      

 Umowy zlecenia                                                       24151,32       zł 

 Umowy o dzieło                                                                 19 709      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:                 
     Pozostałe                                          0,00zł 
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - Suma Aktywów, Pasywów na 
dzień 31.12.2013 wynosi:                     8 006 961,03 zł 
 
 
Zatrudnienie w Fundacji na dzień 31.12.2013 r.: 
 

 Elżbieta Lubaszka – Główny Księgowy – Zlecenie prowadzenia ksiąg 

 Anna Jankowska-Drabik- Dyrektor Fundacji 

 Anna Pieniążek– Koordynator ds. realizacji celów statutowych  

 Daria Kowalczyk – Asystent Dyrektora Fundacji 
 
W 2013 roku w Fundacji: 
 

 Nie udzielano żadnych pożyczek pieniężnych 

 Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń 

 Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe. 
 
Informacje podatkowe i kontrolne:  
 

 Ciążące 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 2013 w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole przez Urzędy 
uprawnione. 

 
 

Załączniki (kopie): 

 

1. Uchwała zarządu z dnia 27 marca 2013 r.  

2. Uchwała zarządu z dnia 27 czerwca 2013 r. 

2. Uchwała zarządu z dnia 18 listopada 2013 r. 
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Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Elżbieta Lubaszka 

Główny Księgowy   

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

 

 

Zarząd Fundacji:  

 

…………………………………………………………………… 

Jolanta Kwaśniewska 

Prezes Zarządu 

 

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

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Krzysztof Berzyński 

Członek Zarządu 

 

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


