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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ALEJA PRZYJACIÓŁ Nr domu 8 Nr lokalu 1A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-565 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-849-96-62

Nr faksu 22-849-96-62 E-mail radafundacji@fpbb.pl Strona www www.fpbb.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01237372000000 6. Numer KRS 0000167578

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JOLANTA MARIA 
KWAŚNIEWSKA

PREZES ZARZĄDU TAK

KRZYSZTOF MARIAN 
BERZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ KRATIUK PREZES RADY FUNDACJI TAK

WOJCIECH ROMUALD 
JĘDRZEJEWSKI

WICEPREZES RADY 
FUNDACJI

TAK

WOJCIECH SŁAWOMIR 
KACZOROWSKI

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

KRZYSZTOF STEFAN 
PIETRASZKIEWICZ

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

SERGIUSZ NAJAR CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z 
różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. 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;
3. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i 
młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za 
granicą;
4. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
5. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i 
międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym 
wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów 
i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o 
charakterze sportowym;
6. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o 
chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami 
cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach 
im zapobiegania;
7. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
8. fundowanie i dofinansowywanie tablic pamiątkowych, sztandarów, 
pomników, i obelisków;
9. nadawanie znaku „BEZ BARIER” oraz innych nagród i wyróżnień dla 
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Opis głównych działań podjętych przez Fundację w 2015 roku

1. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

1.1 W 2015 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po 
raz dziewiętnasty przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 147 kandydatów. Rada 
Funduszu przyznała 13 stypendiów na łączną kwotę 26 000 zł. 
Od roku 2013 laureaci mają obowiązek składnia sprawozdań, w którym informują w jaki sposób 
wykorzystali środki pochodzące ze stypendium i jak pozwoliły one rozwinąć im własne zainteresowania 
i talenty oraz zrealizować zakładane cele.

2. INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE

2.1 W ramach refundacji z subkonta nasza Fundacja sfinansowała wydatki związane z leczeniem i 
rehabilitacją Pani Marii z Łaskarzewa na kwotę 8007,72 zł. 

3. POMOC OSOBOM INDYWIDUALNYM
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3.1 W wyjątkowych, uzasadnionych medycznie sytuacjach Fundacja podejmuje decyzję o udzieleniu 
indywidualnego wsparcia osobom fizycznym. Taką decyzję w 2015 Fundacja podjęła odpowiadając na 
prośbę Mikołaja, na którego  leczenie przekazała kwotę 2000 zł.

4. DARY RZECZOWE i WSPARCIE FINANSOWE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI

4.1 Fundacja przekazała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrównie ok. 80 sztuk odzieży 
damskiej.
4.2 Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu, organizacji posiadającej status OPP, Fundacja 
przekazała 20 000 zł na działalność statutową. 

5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA

5.1 Motylkowe Szpitale

W 2015 roku w ramach programu Motylkowe Szpitale dofinansowaliśmy metamorfozę wnętrz trzech 
jednostek: Przychodni lekarskiej „Księżycowa” Sp. zoo NZOZ Częstochowa na kwotę 5000; Szpitalowi 
SPZOZ w Sejnach na kwotę 2500 oraz Powiatowemu Szpitalowi SPZOZ w Wołominie na kwotę 5500. 
Realizując program ,,Motylkowe Szpitale’’ Fundacja chce zmienić szaro-białą rzeczywistość oddziałów 
wprowadzając do szpitali dziecięcych elementy tęczowego, baśniowego świata. Działania te nie tylko 
poprawiają standard estetyczny szpitali ale są też istotnym elementem wspierającym terapię małych 
pacjentów.

6. OSWAJANIE STAROŚCI

„Oswajanie Starości” to autorski program zainicjowany w 2013 roku przez Prezeskę Zarządu Fundacji, 
Jolantę Kwaśniewską. Kluczowym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń 
międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. Działania Fundacji w 2015 roku 
związane z realizacją tego programu:
 
6.1 Strona internetowa poświęcona programowi

W roku 2015 (do października) Fundacja na bieżąco tworzyła i aktualizowała stronę internetową 
www.oswajaniestarosci.pl. Niestety - z uwagi na problemy techniczne- witryna ta została czasowo 
zawieszona.

6.2 Kampania Społeczna "DługoWIECZNI"  

Ta międzypokoleniowa kampania społeczna została zainaugurowana 10 stycznia 2015 r. na łamach 
„Gazety Wyborczej” wspólnym komentarzem: Jarosława Kurskiego, pierwszego zastępcy redaktora 
naczelnego „Gazety Wyborczej”, Jolanty Kwaśniewskiej - Prezeski Zarządu Fundacji, Juliusza Brauna, 
ówczesnego prezesa TVP i Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ideą przyświecającą inicjatorom kampanii – w tym naszej Fundacji – było zainicjowanie debaty 
publicznej poświęconej problematyce starzenia się i starości. Celem programu  jest podniesienie 
świadomości istnienia złożonych problemów, związanych z funkcjonowaniem osób starszych w 
społeczeństwie, stosunku państwa i samorządów do tej grupy społecznej wyrażającego się w tworzeniu 
systemu opieki budującego bezpieczeństwo i godne warunki życia oraz dającego szanse na 
uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym. Podczas kampanii Fundacja zamierzała pokazywać i 
promować wartościowe inicjatywy, służące seniorom, i zachęcać do ich podejmowania.  
Problematyka Kampanii spotkała się z zainteresowaniem społecznym, co znalazło swoje odbicie w 
poświeconych jej materiałach, publikowanych w mediach. Najważniejsze z nich to:

1.Kilkadziesiąt publikacji prasowych w „Gazecie Wyborczej” i tygodniku „Tylko Zdrowie”.
2. Materiały redakcyjne i wywiady w sezonie wiosennym i jesiennym w Programie Drugim TVP 
(„Pytanie na śniadanie”) z udziałem ekspertów, w tym Prezeski Zarządu Fundacji „Porozumienie bez 
barier” 
3. Po zainicjowaniu współpracy z Partnerem - Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
(wrzesień 2015 roku) ukazały się publikacje w krajowym wydaniu „Gazety Wyborczej”, jej katowickim 
dodatku oraz magazynie „Tylko Zdrowie”. Dotyczyły one sytuacji zdrowotnej i społecznej osób 
starszych, ale też jej wpływu na wszystko to, co nas otacza.
4. Informacje o Kampanii Społecznej "DługoWIECZNI” w social mediach były zamieszczane m.in. na 
Facebooku na profilu „Gazety Wyborczej”, jej katowickiego wydania oraz strony WWW i FB Fundacji 
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„Porozumienie Bez Barier”. 
5. W „Gazecie Wyborczej” i jej lokalnym wydaniu, na Facebooku i stronie internetowej Fundacji oraz w 
TVP i TVP Silesia ukazały się informacje związane z problematyką i przebiegiem konferencji dotyczącej 
osób starszych, która odbyła się 20 października w siedzibie Muzeum Śląskiego. Uczestniczyła w niej 
m.in. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, Władysław Kozakiewicz, Wojciech Saługa, 
Marszałek Województwa Śląskiego i specjaliści z różnych dziedzin, zajmujących się tematyką akcji 
społecznej. 
6. Powstał fundacyjny spot edukacyjny (opisany szerzej poniżej); informacja o nim w  przeciągu kilku dni 
 dotarła do ponad 200 000 osób, a film obejrzało 70 000 fanów. 

6.3 Spot edukacyjny

We wrześniu 2015 roku w ramach programu „Oswajanie starości” powstał spot edukacyjny poruszający 
problematykę starości. Spot został wyprodukowany nieodpłatnie, w ramach wolontariatu, przez firmę 
Angiris w wersji dźwiękowej oraz z napisami (30s, 45s, 60s). Miejscem realizacji spotu był kompleks 
handlowy IKEA Janki, który również nieodpłatnie użyczył swoich pomieszczeń. W spocie zagrało 20 
aktorów-wolontariuszy, głównie amatorów. Kluczową postacią i bohaterem całego przedsięwzięcia był 
Franciszek Pieczka, który wziął udział w finale spotu. Wybitny aktor użyczył Fundacji swojego wizerunku 
na  rzecz Kampanii Oswajanie Starości. 
Dzięki uznaniu przez media poruszanej w spocie problematyki za społecznie istotną oraz współpracy 
miedzy mediami a Fundacją, spot w 2015 roku  został wyemitowany nieodpłatnie przy użyciu 
następujących kanałów:
1) TVP 
Spot 30 s. – spot telewizyjny emitowany był  przez telewizję publiczną w następujących stacjach: TVP 1, 
TVP 2, TVP INFO, TVP POLONIA, TVP KULTURA oraz  TVP REGIONALNA w terminie 07-22 grudnia 2015 
r.;
2) POLSKIE RADIO
Spot 45 s. – spot radiowy był emitowany przez Program Pierwszy Polskiego Radia  w terminie 07-22 
grudnia 2015 r.;
3) KINA CINEMA CITY
Spot 45 s. – spot telewizyjny (bez dźwięku) emitowany był od początku grudnia na plazmach we foyer 
Cinema City i był wpisany w grafik off-screenowy.
4) FACEBOOK
Spot 45 s. – spot telewizyjny dostępny był on-line na www.facebook.com/fundacjapbb
YOUTUBE
Spot 45 s. – spot telewizyjny dostępny był on-line na https://www.youtube.com/watch?
v=JMvGLDp71Dc
5) STRONY INTERNETOWE 
FPBB - Spot 45 s. – spot telewizyjny dostępny był online na http://fpbb.pl/news/caly/id/726
Gazeta Wyborcza - Spot 45 s. – spot telewizyjny dostępny był on-line na 
http://wyborcza.pl/10,147461,19060297,jak-najlepiej-oswoic-starosc-wideo.html?
disableRedirects=true

6.4  Kąciki Babci i Dziadka

„Kąciki Babci i Dziadka” to kolejny projekt realizowany w ramach programu „Oswajanie starości”. W 
grudniu 2015 roku odbyła się inauguracja pilotażowego „kącika” w Domu Pomocy Społecznej 
Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego przy ulicy Solec 36A w Warszawie. Dzięki współpracy z 
wnętrzarskim programem internetowym „Szybkie Metamorfozy” oraz przy wsparciu licznych 
sprzymierzeńców, zaaranżowano przytulną przestrzeń, gdzie podopieczni ośrodka mogą się spotykać, 
by wspólnie spędzać czas. 

6.5 „Starość zaczyna się już w przedszkolu"

Asocjacja Edukacyjno-Terapeutyczna „Edu-Tera” pod patronatem Fundacji rozpoczęła w kwietniu 2015 
r. cykl szkoleń skierowanych do dyrektorów, nauczycieli, seniorów, rodziców oraz dzieci w 
przedszkolach.
Szkolenia wpisując się w profilaktykę starzenia się i mają na celu włączenie seniorów w życie wnuków. 
Dzięki szkoleniu warsztat pracy nauczyciela wzbogacony zostaje o narzędzia, metody i techniki, dzięki 
którym o starości można powiedzieć wszystko, zwracając uwagę zarówno na  jej  dobre jak i  trudne 
strony. 
Pilotażowe szkolenie odbyło się w lutym br. w Przedszkolu nr 272 w Warszawie. Uczestniczyła w nim 
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Prezeska Zarządu  Fundacji Jolanta Kwaśniewska wraz z pracownikami Fundacji „Porozumienie bez 
Barier”, przedstawiciele wydziału edukacji dzielnicy Bielany, nauczyciele Przedszkola nr 272 w 
Warszawie oraz inni dyrektorzy wybranych Przedszkoli na terenie Warszawy.
W 2015 r. w szkoleniach pod tytułem: „Z Babcią i Dziadkiem przez świat wartości. Tolerancja wymiarem 
pokonywania barier starości” wzięło udział wzięło 79 przedszkoli z całego kraju. W roku 2015 
przeszkolonych zostało aż 1500 osób.

6.6 Spotkanie Ekspertów Strategii Polityki Senioralnej

W dn. 9 lutego 2015 w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie z Ekspertami Strategii Polityki 
Senioralnej, prowadzone przez  Prezeskę Zarządu  Fundacji - Jolantę Kwaśniewską. Uczestniczyła w nim 
m.in. doktor n med. Anna Jakrzewska – Sawińska, Wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany 
doświadczeń, prezentacji aktualnych problemów jak również było próbą wytyczenia kierunków dalszej 
współpracy. Dyskutowano o profilaktyce starości, integracji międzypokoleniowej oraz  przeciwdziałaniu 
marginalizacji i społecznemu wykluczeniu seniorów. Spotkanie pokazało, że dalsza współpraca stron 
jest konieczna.
Efektem spotkania było powołanie Rady Polityki Senioralnej przy  Fundacji „Porozumienie bez Barier”.  
Z satysfakcją informujemy, że  zgodzili się z nami współpracować wybitni specjaliści z różnych dziedzin – 
 geriatrii, gerontologii, dietetyki, kardiologii, psychiatrii czy neurologii.

6.7 Międzynarodowa Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów”

12 maja 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie przemocy wobec 
seniorów", zorganizowana przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prezeska Zarządu 
Fundacji, Jolanta Kwaśniewska była jedną z mówczyń  podczas konferencji. Tematyka dyskusji skupiła 
się wokół pozycji seniora w polskim społeczeństwie, a także problemu  stosowania przemocy wobec 
osób starszych. Zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań przez najbliższe otoczenie, 
społeczeństwo a także przez rząd, aby poprawić sytuację osób starszych (np. program ASOS i „Senior-
WIGOR 2015-2020). 

6.8 Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 

Prezeska Zarządu Fundacji uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Starzenia się, który odbył się 
w dniach 24-25 września 2015 r. w Warszawie. Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w panelu  „Młodość 
na drugim biegu – starzenie się kobiet”. W swoim wystąpieniu podkreślała konieczność wzajemnych 
interakcji między seniorami a młodzieżą, dającą osobom starszym ą szansę na aktywny udział w życiu 
społecznym, a osobom młodym realną możliwość przygotowania się do swojej – nieuchronnej przecież 
– starości.

6.9 Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2015 – konferencja Poznań 9-10 października 2015 

Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska była honorowym gościem tej konferencji. 
Organizatorem wydarzenia było Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domowe”. Podobnie jak jej poprzednie edycje, konferencja była poświęcona zdrowiu i 
opiece nad osobami starszymi w ujęciu holistycznym i interdyscyplinarnym. W 2015 roku szczególne 
miejsce w obradach zajął temat starszych pacjentów z chorobami nienowotworowymi w opiece 
paliatywnej. 
Jolanta Kwaśniewska stwierdziła m.in., że świadomość własnej starości dociera do nas znienacka, gdyż 
długo bronimy się przed zaakceptowaniem oznak tego, że nadchodzi. Dlatego trzeba oswajać się z 
myślą o starości, aby wejść w nią w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Wszelkie działania 
podejmowane w tym celu zasługują na szacunek i wsparcie. 

6.10 Oblicza Starości w Wielkopolsce - Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, odział w Kaliszu

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wspólnie z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza,  stworzyła projekt fotograficzny „Oblicza Starości”. W ramach projektu, w którym wzięli 
udział studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, powstały zdjęcia  ukazujące oblicza starości.  Studenci mieli za zadanie znaleźć seniorów, 
którzy zostaną bohaterami prac fotograficznych. Dzięki sprzętowi fotograficznemu, zapewnionemu 
przez Fundację i aktywności twórczej studentów powstało dwadzieścia fotografii „z historią”. Do 
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każdego zdjęcia ma zostać dołączony podpis – zdanie, motto, charakteryzujące osobę przedstawioną na 
zdjęciu.

7. PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICIELSKICH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DZIECI Z 
CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową powstała w 2011 roku. 
W 2015 roku kontynuowała swoją działalność.

7.1 Spotkanie Platformy porozumienia organizacji rodziców dzieci z chorobą nowotworową.

19 marca 2015 r. odbyło się w  Fundacji spotkanie Platformy porozumienia organizacji rodziców dzieci z 
chorobą nowotworową. Obok Sygnatariuszy Porozumienia zaproszenie przyjęli Krajowy Konsultant w 
dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Ekspert Obywatelskiego Porozumienia na rzecz 
Onkologii, Prezes Fundacji "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja. 
Spotkanie dotyczyło:
1.Nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2025
2.Raportu, w którym dokonano analizy realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych w latach 2006–2015
3.Obywatelskiego Porozumienie na rzecz Onkologii
4. Działań na rzecz Ozdrowieńców

7.2 Postulaty do Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZCHN)

W kwietniu Fundacja zgłosiła do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych postulaty do NPZCHN na 
lata 2016-2025. Postulaty pochodziły od poszczególnych organizacji-członków Platformy Porozumienia 
Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Ponadto Fundacja zaznaczyła, że NPZCHN 
powinien zawierać co najmniej odniesienie do dokumentu „Europejskie Standardy Opieki nad 
dzieckiem z Chorobą Nowotworową”, opracowanego przez naszą Fundację we współpracy z SIOPE - 
Europejskim Stowarzyszeniem Pediatrów Onkologów.

Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 
2006 r.
Główne cele Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych to:
• zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
• osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
• osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
• stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy 
o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
• utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i 
poszczególnych regionach kraju (informacje o NPZCHN pochodzą ze strony Ministerstwa Zdrowia)

7.3 Spotkanie polskich organizacji członkowskich ECPC (European Cancer Patient Coalition

W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie polskich organizacji członkowskich ECPC. Wzięła w nim 
udział przedstawicielka Platformy i Fundacji. 
Koalicja ECPC powstała w 2003 roku. Mówi jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z  
chorobą nowotworową, zarówno tych dotkniętych najczęstszymi jak i rzadszymi nowotworami. Koalicja 
ma za zadanie działanie na rzecz poprawy w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnej 
diagnostyki i najlepszych metod leczenia raka, jak również chce dążyć do zmniejszenia rozbieżności i 
nierówności w obrębie Unii Europejskiej. Celem koalicji ECPC jest nadanie problematyce chorób 
nowotworowych wśród prawodawców, polityków, pracowników ochrony zdrowia, mediów i opinii 
publicznej odpowiedniej rangi i  uświadomienie im konieczności wspólnych działań na rzecz 
zmniejszenia liczby niepotrzebnych zgonów i cierpień. Jolanta Kwaśniewska jest jedną z trzech Patronek 
ECPC.

7.4  IV Forum organizacji pacjentów onkologicznych

25 maja 2015 r. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, podczas IV Forum Pacjentów 
Onkologicznych, zainaugurowała Europejski Tydzień Walki z Rakiem.  Forum otworzyli Jolanta 
Kwaśniewska, Krystyna Wechmann oraz Szymon Chrostowski.
Przedstawicielka Platformy porozumienia organizacji rodziców dzieci z chorobą nowotworową - prof. 
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Maryna Krawczuk-Rybak zabrała głos w panelu nt. onkologii dziecięcej. Spotkanie dało możliwość 
przedyskutowania problemów i wyzwań, przed którymi stoi Polska onkologia, zwłaszcza z pespektywy 
pacjenta. 

7.5 Pacjenckie konsultacje pakietu onkologicznego

22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Monitorującego pakiet onkologiczny w 
ramach projektu "Społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego", w którym 
wzięła udział Przedstawicielka Fundacji i Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą 
Nowotworową. Organizatorami spotkania była Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Federacja 
Stowarzyszeń Amazonki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pacjenckich. W kolejnych 
spotkaniach zespołu w dniach 26 maja i 13 lipca 2015 również wzięła udział przedstawicielka Platformy 
- Prezeska Fundacji Iskierka.

7.6 Współpraca z Głosem Pacjenta Onkologicznego

Od 2015 roku Fundacja współpracuje z czasopismem „Głos Pacjenta Onkologicznego”. Do końca roku 
ukazały się w nim 2 artykuły autorstwa przedstawicielki Platformy i Fundacji „Matczyna czujność ratuje 
życie małych pacjentów” (nr 4/2015 (14)) oraz „Po raku widzi się więcej” (nr 5/2015 (15)). 

8. DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

8.1 Współorganizacja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015

W 2015 roku, już po raz szósty, Fundacja wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet zorganizowała konkurs 
„Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jego celem jest uhonorowanie tych mężczyzn, którzy w szczególny 
sposób zasłużyli się reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji w stosunku do kobiet. 
Organizując konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”,  zwracamy uwagę na fakt, 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 3 grudnia 2015 r. W 
jej  skład wchodzą Panie:  Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina 
Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców 
konkursu - Kazimierz Walijewski. 
W czasie uroczystej Gali podsumowującej Konkurs, która odbyła się w dniu 8 grudnia, Prezes CPK, Pani 
Urszula Nowakowska, poprowadziła panel dyskusyjny na temat przemocy seksualnej wobec kobiet, w 
którym wzięli udział: 
o prof. Małgorzata Fuszara - była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, 
o Rafał Betlejewski - dziennikarz, performer, twórca akcji społecznych,
o Nadkomisarz Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
 
Po panelu Kazimierz Walijewski uhonorował ośmiu mężczyzn, którzy w najróżniejszy sposób sprzeciwili 
się przemocy wobec kobiet. Wyróżnienia Białej Wstążki zostały w tym roku przyznane w siedmiu 
kategoriach. 
W kategorii Osoba publiczna białą wstążeczkę oraz dyplom otrzymał Prezydent RP w latach 2010-2015 
Bronisław Komorowski. Kapituła doceniła podpisanie przez Laureata konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Pozostali nasi laureaci:
Paweł Dąbrowa – kategoria Media
Adam Dudziak - kategoria Instytucja Publiczna
Michał Lewoc - kategoria Instytucja Publiczna
Adam Just - kategoria Instytucje i organizacje pomocowe
Sławomir Żarski - kategoria Organy Ścigania
Robert Damski - kategoria Wymiar sprawiedliwości 
Marcin Kochanowski - kategoria Osoba prywatna
Galę poprowadziła Hanna Dunowska - aktorka i terapeutka współpracująca z Centrum Praw Kobiet. W 
części artystycznej wystąpiła Izabela Islet Laskowska, która wykonała m.in. utwór ze swojej 
debiutanckiej płyty pt. Stop niemocy.
Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu zostały wykonane w Manufakturze 
W.KRUK w Poznaniu.

8.2 Dress for Success Poland
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W ramach działalności na rzecz Dress for Success Jolanta Kwaśniewska, która jest honorową patronką 
polskiego oddziału tej organizacji, spotkała się w maju w siedzibie Fundacji „Porozumienie Bez Barier” z 
jej najbardziej aktywnymi działaczkami. Ponadto wzięła udział w VI Gali  Dress for Success Poland, która 
odbyła się w dniach 2-3 października 2015 r. w Katowicach. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska, spotkała się z beneficjentkami Dress for Success Poland i przeprowadziła warsztaty 
mentoringowe.

Misją Dress for Success Poland jest promowanie niezależności ekonomicznej wśród kobiet znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej poprzez zapewnienie stosownego ubioru do pracy, 
wsparcia zawodowego oraz narzędzi niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. 

8.3 Wsparcie dla Vital Voices Poland

Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier“, Jolanta Kwaśniewska, jest Honorową 
Przewodniczącą Vital Voices w Polsce. 
8 marca 2015 r. Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w Mentoring Walk. Wspólny spacer kobiet liderek i 
kobiet, które do roli tej aspirują ruszył spod Podchorążówki w Łazienkach Królewskich. Globalna 
inicjatywa Vital Voices Global Partnership już po raz czwarty była zrealizowana także w Polsce.
Fundacja Głosy Kobiet - Vital Voices Poland - reprezentuje w Polsce międzynarodową organizację - Vital 
Voices Global Partnership, którą w 1997 roku założyły Hillary Clinton i Madeleine Albright. Misją 
polskiego oddziału organizacji jest inwestowanie w kobiety o potencjale przywódczym w Polsce, 
Europie i Azji. 

9. PATRONATY HONOROWE/HONOROWY GOŚĆ

9.1 Lokomotywa zmian

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej w 2015 roku objęła patronat nad projektem „Lokomotywa Zmian”.  
Projekt realizowany przez Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  oraz  
Volunteer Center Tysvaer ma na celu rozwój wolontariatu  pracowniczego.  Skupia on  osoby  55+, 
aktywne zawodowo i chcące dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez udział w działaniach 
społecznych i wolontariat. Drugą zaangażowaną grupą są  pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników 
po 55 roku życia i są gotowi do tego,  aby zachęcać ich do udziału w wolontariacie pracowniczym. 
Udział w projekcie ma na celu wykształcenie w osobach 55+ potrzeby angażowania się w sprawy 
społeczne, wspieranie ich w odnalezieniu inspiracji do przejścia na „aktywną emeryturę” oraz 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Pracodawcy uczyli się wspierać swoich pracowników 
i tym samym przyczyniali się do ich przyszłej aktywności już po zakończeniu kariery zawodowej. 

9.2 Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY

Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny objęła swoim patronatem Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY. 
Laureatkami tegorocznej edycji plebiscytu zostały:
1.   Ewa Błaszczyk - prezes Fundacji Akogo? i inicjatorka budowy Kliniki Budzik
2. prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska - kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i 
Gastroenterologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, konsultant krajowy gastroenterologii 
dziecięcej
3. dr Małgorzata Popławska - kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii 
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
4. prof. Alicja Chybicka - senator, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
5.  Krystyna Wechmann - prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wiceprezes Polskiej Koalicji 
Organizacji Pacjentów Onkologicznych

9.3 Dzień dziecka z „Aktywnymi do setki"!

W pięciu polskich miastach – Warszawie, Lublinie, Krakowie Szczecinie i Elblągu – odbyły się wyjątkowe 
spotkania. Z okazji Dnia Dziecka seniorzy-wolontariusze oraz ambasadorka wydarzenia, Jolanta 
Kwaśniewska, odwiedzili dzieci na oddziałach onkologicznych. W czasie spotkania były czytane bajki i 
opowiadania z wykorzystaniem Tabletów III wieku  przeznaczonych dla seniorów. Akcja odbyła się w 
ramach trwającej od marca kampanii społecznej „Aktywni do setki” poświęconej aktywizacji osób w 
wieku emerytalnym przy wykorzystaniu nowych technologii.
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9.4 I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu pt. 
„Ślimakowe rytmy”

Prezeska Zarządu  Fundacji, Jolanta Kwaśniewska przyjęła zaproszenie do Komitetu Honorowego 
Festiwalu, który odbył się w dniach 15-16 lipca 2015 r. w Warszawie.
I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe 
rytmy” był pokazem talentów, jakie niesłyszący i niedosłyszący w różnym wieku mogą rozwijać dzięki 
coraz  bardziej nowoczesnym urządzeniom.
W ramach Festiwalu miał miejsce unikalny w świecie koncert z udziałem Pacjentów, którzy po 
wszczepieniu implantu śpiewają, komponują, grają na najróżniejszych instrumentach, nagrywają płyty. 
Są żywym dowodem na to, że dzięki postępowi technologicznemu w medycynie nawet poważne 
zaburzenia słuchu nie musza być przeszkodą na drodze do kariery muzycznej. 

9.5 Patronat Honorowy nad XIV edycją Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” organizowanego przez 
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Po raz kolejny  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 
budzące kreatywność. Konkurs ten, dzięki odznaczeniom przyznawanym laureatom, ułatwia rodzicom i 
opiekunom  wybór produktów wysokiej jakości. W ramach Konkursu nagradzane są również różnego 
rodzaju miejsca takie, jak szpitale, przedszkola kawiarnie oraz sklepy, przyjazne najmłodszym i ich 
rodzinom. 

9.6 Późne debiuty Stowarzyszenia Pracownia Filmowa Cotopaxi

W lutym gościliśmy w Fundacji seniorów ze Śródmieścia oraz Targówka, którzy wzięli udział w III edycji 
"Późnych Debiutów", projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi. 
Fundacja sprawowała patronat nad tą edycją programu. 
Fundacja objęła swoim patronatem również kolejną edycję „Późnych debiutów”, w ramach których już 
po raz czwarty najstarsi mieszkańcy stolicy stanęli za kamerą. Tegoroczna odsłona projektu Pracowni 
Filmowej Cotopaxi odbywała się pod hasłem: „Późne debiuty: Akademia”. W warsztatach wzięło udział 
50 seniorów z warszawskiego Śródmieścia, Targówka i Mokotowa, którzy przez ostatnie miesiące 
pracowali w kilkuosobowych zespołach. Zadaniem każdej z grup było zrealizowanie krótkometrażowego 
filmu z wykorzystaniem techniki wideo uczestniczącego. Dzięki pomocy animatorów uczestnicy nauczyli 
się podstaw technicznych i poznali tajniki tworzenia filmów.

9.7 Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+

Fundacja objęła honorowym patronatem targi 65+ w Gdańsku. Jest to inicjatywa, która przyczynia się 
upowszechnienia wśród seniorów wiedzy na temat zdrowego i aktywnego trybu życia. Targi to również  
możliwość zapoznania się z  nowymi rozwiązaniami dla opiekunów, którzy na co dzień stykają się z 
problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym.

10. KONFERENCJE/SPOTKANIA

Pracownicy i przedstawiciele Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez barier” uczestniczyli w 
następujących konferencjach: 

10.1 WOMEN@WORK  "KOBIETY - MOCNA STRONA BIZNESU"

10 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja z cyklu Women@Work, organizowana przez Harper’s Bazaar 
oraz Klub SheXO Deloitte. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska była gościem jednego z 
paneli konferencji: „Partnerstwo kobiet w biznesie. W jaki sposób programy mentoringowe oraz 
networking wpływają na rozwój liderek”. Ponad 150 uczestniczek zajmujących stanowiska zarządcze w 
firmach spotkało się w warszawskiej Endorfinie aby porozmawiać na temat roli kobiet w biznesie, 
swojego potencjału oraz budowaniu własnej marki. 

10.2 Spotkanie w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Na zaproszenie Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dniu 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

71677

103

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

24 października 2015 roku, odbyło się spotkanie Prezeski Zarządu Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej ze 
studentami i pracownikami socjalnymi oraz osobami starszymi, w tym wolontariuszami i 
beneficjentami. Jolanta Kwaśniewska przybliżyła słuchaczom działalność Fundacji i przedstawiła 
wiodący program „Oswajanie starości”.  

11.  WYDARZENIA CHARYTATYWNE NA RZECZ FUNDACJI

11.1 XVI Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych w trakcie XVI 
Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging oraz Perłowej Gali 
„Perła Dermatologii Estetycznej 2014” zebrano na rzecz Fundacji kwotę 64 100 zł. Dziękujemy 
Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych za inicjatywę! 

11.2 Spektakl charytatywny ,,CZAS NAS UCZY POGODY’’ OCH TEATRU !

3 czerwca br.  o godz.17.00 w Teatrze Palladium z inicjatywy i na zlecenie Fundacji zorganizowany 
został koncert charytatywny. Wystawiono spektakl muzyczny „CZAS NAS UCZY POGODY’’ OCH TEATRU 
w reżyserii Krzysztofa Materny, którego wykonawcami były osoby w wieku 65+. Zysk ze sprzedaży 
biletów w wysokości 21 751 zł przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

12. 1% PODATKU DOCHODOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  otrzymała  w 2015 roku  z tytułu 1% 
podatku dochodowego osób fizycznych za rok 2014 kwotę 115 634,89 zł.

13. NAD CZYM JESZCZE PRACOWALIŚMY?

Fundacja w lutym opracowywała wniosek i aplikowała do programu ASOS z projektem: „Od Juniora do 
Seniora – Oswajanie starości zaczyna się już w przedszkolu”. W kwietniu staraliśmy się uzyskać 
dofinansowanie z Fundacji Batorego dla projektu: „Ozdrowieńcy są częścią społeczeństwa”. Niestety – 
w obu przypadkach Fundacji nie udało nam się uzyskać dofinansowania. Jesienią Fundacja rozpoczęła 
także procedurę aplikacyjną o środki z Fundacji MetLife na realizację kolejnych "Kącików Babci i 
Dziadka".
W roku 2015 Fundacja zajmowała się również postępowaniem spadkowym w związku ze śmiercią Pani 
Aleksandry, wieloletniej przyjaciółki i dobroczyńcy naszej Fundacji. 

Na  realizację działań statutowych w 2015 roku Fundacja przeznaczyła 468 477,19 zł.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Świadczenie 
bezpośredniej i 
pośredniej pomocy 
rzeczowej, finansowej, 
organizacyjnej na rzecz 
osób chorych, 
niepełnosprawnych, 
ubogich oraz z różnych 
przyczyn zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym.
 - Program „Oswajanie 
Starości”: w tym m.in. 
prowadzenie strony 
internetowej 
dedykowanej osobom 
starszym (do X.2015 r.), 
udział w kampanii 
społecznej 
Długowieczni, 
wyprodukowanie i 
emisja spotu 
edukacyjnego dot. 
zagadnienia starości, 
stworzenie pierwszego 
Kącika Babci i Dziadka 
dla pensjonariuszy  
Domu Pomocy 
Społecznej 
Towarzystwa Przytułku 
św. Franciszka Salezego 
w Warszawie, 
powołanie Rady Polityki 
Senioralnej przy 
Fundacji, realizacja 
projektu o tytule 
roboczym „Oblicza 
Starości w 
Wielkopolsce” w 
partnerstwie z 
Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu;
- wsparcie osób 
indywidualnych w 
trudnej sytuacji 
życiowej i zdrowotnej

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 11
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ochrona i promocja 
zdrowia, w tym działalność 
lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

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.
- koordynowanie i 
udział w działalności 
powołanej pod 
auspicjami Fundacji 
„Porozumienie Bez 
Barier” Platformy 
Porozumienia 
Organizacji Rodziców 
Dzieci z Chorobą 
Nowotworową, która 
m.in. wypracowała 
postulaty do 
Narodowego Planu 
Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, 
uczestniczyła  w 
konsultacjach pakietu 
onkologicznego oraz 
m.in. w spotkaniach  
Europejskiej Koalicji 
Organizacji Pacjenckich 
(ECPC), współpraca z 
„Głosem Pacjenta 
Onkologicznego”
 - wsparcie dotacją 
trzech jednostek 
ochrony zdrowia w 
ramach programu 
Motylkowe Szpitale

86.90.E
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Finansowanie nagród i 
stypendiów dla osób 
wybitnie uzdolnionych - 
stypendia dla uczniów 
w ramach Funduszu 
Pomocy Młodym 
Talentom Jolanty i 
Aleksandra 
Kwaśniewskich. W roku 
2015 o stypendium z 
Funduszu ubiegało się 
147 kandydatów. W 
listopadzie Rada 
Funduszu przyznała 13 
stypendiów na łączną 
kwotę 26 000 zł. Do 
końca czerwca 2016 r. 
Fundacja czeka na 
sprawozdania od 
stypendystów, w 
których młodzi ludzie 
piszą o tym, jak 
otrzymane wsparcie 
wpłynęło na rozwój 
posiadanych przez nich 
talentów. To była już 
XIX edycja Funduszu 
Pomocy Młodym 
Talentom Jolanty i 
Aleksandra 
Kwaśniewskich.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.12.C Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
prowadzi działania marketingowo-reklamowe 
dla firm, które na podstawie umów wzajemnych 
świadczą usługi na rzecz Fundacji bądź 
przekazują w zamian za działania reklamowe 
towary na potrzeby działalności statutowej.
Przedmiotem umów jest wzajemna wymiana 
świadczeń pomiędzy Fundacją a Firmą. W 
ramach działalności gospodarczej Fundacja 
umieszcza logotyp firmy (linkując bezpośrednio 
do strony internetowej) na stronie internetowej 
Fundacji. Firma przekazuje Fundacji logotyp w 
formie pliku elektronicznego umozliwiając tym 
samym należyte spełnienie świadczenia przez 
Fundację.

73.12.B Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
prowadzi działania marketingowo-reklamowe 
dla firm, które na podstawie umów wzajemnych 
świadczą usługi na rzecz Fundacji bądź 
przekazują w zamian za działania reklamowe 
towary na potrzeby działalności statutowej.
Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
umieszcza logotyp firm we wszelkich 
materiałach promocyjno-informacyjnych. 
Fundacja zapewnia zamieszczenie logotypów 
firm w materiałach reklamowych, PR i 
informacyjnych. Fundacja w ramach umów 
wzajemnych wystawia materiały promocyjno-
informacyjne firm współpracujących na 
stoiskach podczas wydarzeń.

58.11.Z Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
dokonała sprzedaży książki pt. „Co każdy duży 
chłopiec wiedzieć powinien” oraz rozpoczęła 
sprzedaż książki "Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj 
szczęśliwie".
Książka „Co każdy duży chłopiec wiedzieć 
powinien” dotyczy profilaktyki zdrowia 
mężczyzn. Ma na celu uświadomienie 
mężczyznom, że należy wykonywać badania 
profilaktyczne. Książka jest kompendium 
podstawowej wiedzy o wielu schorzeniach oraz 
o tym, jak się przed nimi uchronić. Autorami 
książki są eksperci z różnych dziedzin, dietetycy, 
kardiolodzy, seksuolodzy i onkolodzy. Książka 
wpisuje się w program profilaktyki zdrowotnej 
Fundacji.
Książka „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj 
szczęśliwie!”propaguje profilaktykę starzenia się 
i zachęca osoby starsze do aktywności. 
Wskazówki w niej zawarte dotyczą zarówno 
sposobu odżywiania się, jak i aktywności 
fizycznej. „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj 
szczęśliwie!” to książka nowatorska, 
przygotowana z myślą o zmieniających się z 
wiekiem potrzebach i możliwościach organizmu.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 511,348.55 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 115,634.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 63,188.06 zł

d) Przychody finansowe 185,087.52 zł

e) Pozostałe przychody 147,438.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 144,154.38 zł

0.00 zł

75,063.38 zł

69,091.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 251,559.28 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 32,787.39 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 94,244.26 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Darowizna Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 20,000.00 zł

2 Stypendia 26,000.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 115,634.89 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21,390.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 790,664.65 zł 88,514.06 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

94,244.26 zł 88,514.06 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

117,162.52 zł

205,024.94 zł

374,232.93 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3 "Motylkowe Szpitale" 13,000.00 zł

4 Realizacja "Kącik Babci i Dziadka" 21,506.34 zł

1 Zwrot kosztów leczenia Maria L 8,007.72 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

5,730.20 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

5.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4.3 etatów

6.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

30.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 252,550.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

186,711.27 zł

175,536.34 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

7,893.14 zł

- inne świadczenia 3,281.79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 65,838.89 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

201,896.13 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 201,896.13 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

52,671.11 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

15,544.27 zł

2.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

2.00 osób

3.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

1.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12,726.16 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Opisując przedmiot działalności gospodarczej Fundacja „Porozumienie Bez Barier” zgłosiła do KRS kody PKD 
dwucyfrowe – opisujące całą grupę - m.in. przy następujących pozycjach:
- 58 Działalność Wydawnicza
- 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Ponieważ generator sprawozdań OPP wymaga wpisania kodów PKD z podziałem na grupy/klasy/podklasy,  na 
potrzeby sprawozdawczości w generatorze Fundacja rozwinęła kody PKD w taki sposób, by jak najtrafniej opisać 
prowadzoną przez Fundację działalność gospodarczą.
2. Do liczby odbiorców działań organizacji Fundacja zaliczyła również wszystkie te osoby, które obejrzały spot 
zrealizowany przez Fundację w ramach kampanii edukacyjnej programu „Oswajanie Starości” (szacunkowa liczba 
odbiorców: 70 000)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jolanta Kwaśniewska/28.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 20


