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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

2003-07-15

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

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

Wojciech Romuald 
Jędrzejewski

Prezes  Rady Fundacji TAK

Wojciech Sławomir 
Kaczorowski

Wiceprezes 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.

Fundacja wzmacnia  osoby i grupy narażone na ryzyko wykluczenia 
społecznego  udzielając  wsparcia finansowego, rzeczowego, 
organizacyjnego   bądź pozamaterialnego  osobom z grup  narażonych na  
wykluczenie społeczne. Krzewi idee sprawiedliwości społecznej , 
wyrównywania szans  i równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
emerytowanych, osieroconych, 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, emerytowanym, osieroconym, ubogim;
3. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i 
młodzieży na kolonie i obozy, w kraju i za granicą;
4. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów osób 
chorych, niepełnosprawnych, emerytowanych, ubogich, w tym w 
szczególności dzieci i młodzieży,  na leczenie i rehabilitację w kraju i za 
granicą;
5. wspieranie działań edukacyjnych i organizacyjnych na rzecz 
równouprawnienia oraz przestrzegania praw kobiet;
6. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;7. 
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;
8. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o 
chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami 
cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach 
im zapobiegania;
9. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych, dla 
potrzeb realizacji zadań określonych w pkt 1-8 powyżej;
10. fundowanie i dofinansowywanie tablic pamiątkowych, sztandarów, 
pomników, i obelisków;
11. 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 Jolanty Kwaśniewskiej ”Porozumienie Bez Barier” w 2021 roku. 

W roku 2021, czyli przez cały okres obejmujący niniejsze sprawozdanie, Fundacja działała w zmienionym otoczeniu formalno-
prawnym i społecznym. Związane to było z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia 20 marca 2020 roku i obowiązującym także 
przez cały rok 2021, stanem epidemii wywołanym masowymi zachorowaniami na COVD-19 oraz podjętymi działaniami 
przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi dla zminimalizowania skutków tej epidemii. Regulacje te w istotny sposób 
ograniczyły możliwość działania Fundacji w środowisku społecznym zmniejszając skalę lub uniemożliwiając realizację jej 
programów, szczególnie tych skierowanych do większych grup odbiorców, związanych z koniecznością podróżowania bądź 
organizacją imprez, spotkań, wykładów czy seminariów. Część zaplanowanych na rok 2021 aktywności Fundacja zrealizowała 
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dzięki możliwościom internetu, a realizację części odłożyła w czasie. Zastąpiły je nowe inicjatywy korespondujące z nowymi 
potrzebami społecznymi, które powstały w efekcie epidemii i istotnego spadku poziomu aktywności społecznej. Reakcją 
Fundacji na nowe potrzeby społeczne wynikające z pandemii było rozbudowanie jej działań charytatywnych adresowanych do 
indywidualnych osób. Wydaje się, że kierunek ten, obok wieloletnich programów, będzie też dominował w działalności Fundacji 
w kolejnych latach.

1. Oswajanie Starości
„Oswajanie Starości” to autorski program zainicjowany w 2013 roku przez prezeskę zarządu fundacji, Jolantę Kwaśniewską. 
Kluczowym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie wymiany doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i 
prowadzenie dialogu. 
W 2021 roku, w ramach programu „Oswajanie Starości”, Fundacja zrealizowała:
1.1 Autorski pilotażowy projekt  innowacyjnych  działań „Wodzirej” ułatwiających w miarę normalne funkcjonowanie w życiu 
po pandemii. Projekt, który realizowany był w okresie 1.05 – 31.08.2021 roku, wspierał wychodzenie ze skutków pandemii 
mieszkańców Warszawy, osób z grupy 60 plus. 
Projekt ten jest częścią ogólnopolskiego programu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” pod nazwą 
„Oswajanie Starości”. Jego celem jest pomoc w przełamywaniu barier w powrocie do normalnego funkcjonowania w życiu po 
pandemii.
W tym autorskim, pilotażowym projekcie skupiliśmy się na pomocy osobom w wieku 60 plus, które borykają się ze skutkami 
izolacji społecznej wynikającej z pandemii, podupadły na zdrowiu, cierpią z powodu przewlekłej izolacji (z rodziną, sąsiadami), 
odczuwają zniechęcenie, apatię, mają stany lękowe, nie mają motywacji czy pomysłu na powrót do aktywnego uczestniczenia  
w życiu rodziny lub swojej społeczności. Chcieliśmy na nowo ułożyć bądź zrekonstruować nasze relacje międzyludzkie i 
otworzyć się na nowe doświadczenia. 

W ramach realizacji projektu zaproponowaliśmy formułę spotkań „twarzą w twarz” na następujące tematy:
„Rekonstrukcja relacji międzyludzkich”, 
w rodzinie, na tym samym piętrze, w tej samej klatce, w tym samym domu, na tej samej ulicy, na tym samych osiedlu, dzielnicy, 
mieście. Projekt ma za zadanie tworzenie silnych więzi społecznych. Rekonstrukcja relacji międzyludzkich jest kluczowa, bo 
korzyści z niej płynące są niemal nieskończone. Dowodzą tego wyniki badań: najniższy poziom demencji występuje u tych osób, 
które mają rozbudowane kontakty międzyludzkie. Uścisk, poklepanie po plecach łagodzi fizjologiczną reakcję na stres. Osoby, 
które regularnie spotykają się z przyjaciółmi, żyją średnio o 15 lat dłużej niż prowadzące samotny tryb życia.
„Budzenie (wietrzenie mózgu)”
Chcieliśmy wyposażyć uczestników szkoleń w ogólną wiedzę  na poziomie podstawowym jak zadbać o swój mózg, jak go 
oszczędzać redukując stresy, jak go mobilizować do pracy, odżywiać i ćwiczyć. Jak dbać o niego, tak by pozostawał w najlepszej 
kondycji jak najdłużej pełniąc efektywnie rolę głównodowodzącego naszymi odruchami. 
Dzięki współpracy z Warszawską Radą Seniorów (Partner Projektu) i osobistemu zaangażowaniu pani Elżbiety Wiśniewskiej, 
zrekrutowaliśmy uczestników spotkań. Do projektu zaproszono przedstawicieli wszystkich 18 dzielnicowych Rad Seniorów. 
Ostatecznie spotykaliśmy się w grupie 17 osób. Zainteresowanie projektem jeszcze na etapie idei było tak duże, że powstała 
lista rezerwowa.
Osoby, które wzięły udział w spotkaniach, mają różnorodne doświadczenie, ogromne kompetencje, wiedzę, świetne zawody, 
tytuły naukowe i własne publikacje. Naszym programem pilotażowym rozpoczęliśmy proces rekonstrukcji społeczności 
lokalnych, a co za tym idzie, społeczności gmin i w rezultacie być może całego miasta zgodnie z zasadą działania krok za 
krokiem. 
Warunkiem realizacji tego projektu było bezpieczne  funkcjonowanie społeczników-seniorów, wykładowców oraz innych osób 
uczestniczących w projekcie w gronie osób zaszczepionych, by nawet przypadkiem nie dochodziło do transmisji wirusa w 
trakcie spotkań. Spotkania odbywały się regularnie, dwa razy w tygodniu, przez okres jednego miesiąca (lipca 2021 roku) w 
siedzibie Fundacji w Warszawie.
Spotkania prowadzili: Anna Jankowska Drabik, Elżbieta Pomaska i Piotr Łącki. 
Konsultanci merytoryczni: prof. dr hab. med. Maria Barcikowska, prof. dr hab. med. Barbara Bień, senator Krzysztof 
Kwiatkowski, Włodzimierz Paszyński, dr Małgorzata Gałązka -Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, 
Dyrektor Instytutu Zarządzania  w Ochronie Zdrowia.
Partnerami naszego pilotażowego projektu byli: Warszawska Rada Seniorów, Centrum Kultury Wilanów, Fundacja Amicus 
Europae Aleksandra Kwaśniewskiego.
Wnioski wynikające z realizacji pilotażowego projektu pokazują głęboki sens prowadzenia takich spotkań w systemie 
ustawicznym na terenie całego kraju. Zaczynając od zmian jednostki przechodzimy do  zmian w obrębie całej społeczności i 
miedzy społecznościami. W efekcie zmienia się atmosfera miasta i tworzy się klimat charakterystyczny dla społeczności 
związanej ze swoim miastem.

1.2 Projekt „Wodzirej” – Warszawa. Konsultacje dla zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem nabytej podczas szkoleń 
wiedzy.
Pokłosiem naszego programu „Wodzirej” jest niesłabnący ruch środowiska seniorów. Wyzwolona pozytywna energia 
potrzebuje tylko niewielkiego wsparcia. Ich kreatywność wcale z wiekiem nie maleje, są znacznie skuteczniejsi, bo mają 
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doświadczenie i kompetencje, których brakuje na starcie młodemu pokoleniu. Tworzone nowe projekty odwołują się do ich 
aktywności. Wspieramy się międzypokoleniowo w siedzibie Fundacji. 

1.3 Projekt pilotażowy „Wodzirej” w Katowicach.
Projekt dotyczy wychodzenia ze skutków pandemii osób 60 plus, mieszkańców Katowic. Realizacja od 15.09.2021  do 
15.12.2021 roku.
Katowice stały się drugim po Warszawie miastem, gdzie przeprowadziliśmy pilotaż „Wodzireja”. Dzięki osobistemu 
zaangażowaniu pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Seniorów, wiele osób zgłosiło zainteresowanie udziałem w 
naszym projekcie. W związku z obostrzeniami epidemicznymi zaprosiliśmy do projektu 15 osób, które w swoim środowisku 
lokalnym byli liderami-Wodzirejami praktycznie wykorzystującymi nabytą wiedzę.

Uczestnikami projektu byli przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Katowice oraz katowiccy  liderzy reprezentujący różne 
zawody, ogromne kompetencje, doświadczenie, wiedzę, energię i różnorakie pasje. Spotykaliśmy się regularnie od 19 
października 2021 roku do 17 listopada 2021 roku. Projekt – pilotaż realizowaliśmy we współpracy partnerskiej z Miastem 
Katowice oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Katowice ds. Seniorów. Projekt – pilotaż był współfinansowany z budżetu 
miasta Katowice. Realizacja tego projektu pokazała, że istnieje potrzeba upowszechniania innowacyjnego spojrzenia na 
powszechnie stosowane metody wspierające osoby starsze w minimalizowaniu  skutków pandemii.  

1.4 Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Wawerskim Towarzystwie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykład „Twarzą w twarz” przygotowany przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" był częścią 
uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022 przez WTUTW.
Na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji programów Fundacji rozmawialiśmy „twarzą w twarz” o korzyściach 
płynących z takiej właśnie formy kontaktu.

1.5 Koncert „Pamiętasz była jesień” – Sława Przybylska
17.10.2021 roku w grochowskim sąsiedzkim miejscu przyjaznym seniorom –„Kredensie pod Oknami” odbyło się IX spotkanie z 
cyklu „Nasi goście”. Bohaterką wydarzenia była Sława Przybylska (przy fortepianie Janusz Tylman). Organizacja koncertu była 
możliwa głównie dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier", ale także Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów”, zakładu Auto-Szaser i prywatnych wpłat lokalnej społeczności. Niestety, w tym 
kameralnym miejscu w warunkach pandemii zmieściło się tylko 30 osób, ale dzięki specjalnemu ekranowi zamontowanemu 
przed „Kredensem pod Oknami”, możliwe było wysłuchanie koncertu przez wszystkich chętnych. Do udziału w wydarzeniu 
zapraszali organizatorzy: Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Szaserów” oraz Fundacja Piwnica Poetycka ENS. 

1.6 „Dobrostan seniorów jako priorytet Polityki senioralnej m.st. Warszawy”.
Fundacja zaangażowała się w realizację projektu „Dobrostan seniorów jako priorytet Polityki senioralnej m.st. Warszawy”, 
obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie V Seminarium Warszawskiej Rady Seniorów. Projekt wspiera opracowania przez 
władze miasta Polityki senioralnej m.st. Warszawy.
Udział Fundacji w projekcie „Dobrostan seniorów jako priorytet Polityki senioralnej m.st. Warszawy” polegał  na przygotowaniu 
i wygłoszeniu przez prezeskę Fundacji autorskiego  wystąpienia dotyczącego priorytetów warszawskiej polityki senioralnej i 
sposobów jej realizacji.

1.7 Patronat Fundacji - Oficyna Wydawnicza Silver 
Fundacja patronowała wydawnictwu Silver, które stara się wychodzić  naprzeciw potrzebom czytelniczym seniorów. Starsi 
czytelnicy szukają inspirujących książek, dających nadzieję,  odnoszących się do sytuacji i aktualnych problemów osób starszych. 
Pierwszą publikacją wydawnictwa była powieść „Warto poczekać" autorstwa Liliany i Marii Fabisińskich. Fundacja promowała 
książkę na swojej stronie internetowej, w wirtualnym „kąciku czytelniczym”, podobnie jak drugi tom serii pt. „Jeszcze chwilę". 
Książki wydawane przez wydawnictwo Silver mają duży druk, ułatwiającym lekturę starszym czytelnikom.
W maju 2021 roku została wyłoniona najlepsza książka 2020 roku, wybrana przez samych czytelników w ramach plebiscytu 
„Brakująca Litera”. Ostatecznie wygrała Liliana Fabisińska autorka książki “Jeszcze chwilę", a Paulina Płatkowska autorka “Bądź 
dobrej myśli” – otrzymała wyróżnienie. Obie książki ukazały się nakładem Oficyny Wydawniczej Silver, któremu patronuje nasza 
Fundacja. Z tej okazji odbyło się w Fundacji spotkanie z Wydawnictwem Silver.

1.8. Spotkania w fundacji w reżimie sanitarnym z seniorami / rozmowy telefoniczne z warszawiakami seniorami.
Te nieformalne spotkania / rozmowy w okresie pandemii zapoczątkowały cykliczną akcję międzypokoleniową organizowania 
zbiórek ubrań i przedmiotów codziennego użytku na rzecz  instytucji pomocowych: ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji 
kryzysowej, ośrodków pomocy.
W Fundacji sortowano dary i przygotowywano paczki, a następnie rozwożono je do warszawskich instytucji. W tą akcję 
angażowały się całe wielopokoleniowe rodziny.

1.9 Współpraca z miesięcznikiem „Pokolenia” - warszawskim miesięcznikiem seniorów
W lipcowym wydaniu miesięcznika „Pokolenia” pojawił się fundacyjny materiał  o autorskim projekcie fundacji pod nazwą 
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„Wodzirej”. Z okazji trzecich urodzin miesięcznika „Pokolenia”, redaktor naczelna i sekretarz redakcji „Pokoleń” przeprowadziły 
wywiad z Prezeską naszej Fundacji.

1.10 Łódź - „Mini kącik Babci i Dziadka”
W lutym 2021 roku fundacja sfinalizowała realizację rozpoczętego w 2020 roku projektu „Mini Kącika Babci i Dziadka” w Domu 
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi. Realizacja „Mini kącika” była możliwa dzięki wsparciu ludzi dobrej woli i firm. 
Skala przedsięwzięcia („mini”) została wymuszona przez pandemię Covid-19, która przeorganizowała funkcjonowanie domów 
pomocy społecznej i ograniczyła możliwość przeprowadzania projektów inwestycyjnych. 
Celem projektu było stworzenie w Domu  Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi  w części holu strefy odpoczynku dla 
Seniorów – przyjaznego, ciepłego  miejsca, w którym Pensjonariusze - Seniorzy będą mogli spędzać wolny czas. Choć meble i 
wyposażenie zamówiono w 2021 roku, to stworzenie tej przestrzeni było możliwe dopiero w 2022 roku. 
  
1.11 Pomoc osobom indywidualnym
Fundacja wspierała indywidualnie seniorów reagując na apele o ratowanie ich życia i zdrowia. 

2. Działania na rzecz praw kobiet i równouprawnienia

2.1 Wyróżnienie „Białej Wstążki” 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i Centrum Praw Kobiet zorganizowały już po raz dwunasty konkurs 
„Wyróżnienie Białej Wstążki”. To edycja podsumowująca szczególnie trudny rok dla kobiet doświadczających przemocy i 
walczących o swoje prawa.
Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób pomagał kobietom, reagując na różne formy 
przemocy i dyskryminacji wobec nich. Kandydatów mogły  zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzamy mężczyzn zatrudnionych 
w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), 
pracowników służb mundurowych oraz tych angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.
Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł  nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki 
zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała 
wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.
Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone 
kobiety i aktywnie opowiadają się po ich stronie.
Chcieliśmy  szczególnie uhonorować tych mężczyzn, którzy mimo trudnej sytuacji społecznej opowiadają się po stronie praw 
kobiet, a swoją pracą i codziennym zaangażowaniem wspierają kobiety doświadczające przemocy. 
Jak co roku zachęcaliśmy do zgłaszania do konkursu kandydatur sprzymierzeńców kobiet doświadczających przemocy i tych, 
których prawa są łamane. W tej szczególnie trudnej sytuacji społecznej, w której każdy i każda z nas traci część swojej życiowej 
stabilizacji, nie jest łatwo podejmować codzienny trud udzielania wsparcia i otaczania troską tych, którzy są w jeszcze 
trudniejszej sytuacji. 
Kandydatów do konkursu można było zgłaszać do 18 listopada 2021 roku.
W konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021 nagradzani byli mężczyźni w następujących kategoriach:
1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media
Zgłoszenia do Konkursu można było dokonać na jeden z następujących sposobów: wypełniając zamieszczony formularz na 
stronie internetowej lub wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: wstazka@cpk.org.pl z 
dopiskiem „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021 r. Partnerami wydarzenia byli: Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów 
Sądowych i Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciwko Przemocy
26.11.2021 roku wirtualnie, zebrała się kapituła "Wyróżnienia Białej Wstążki" i wybrała laureatów konkursu. 8 grudnia 2021 
roku, również wirtualnie, ogłosiliśmy, kto otrzymał wyróżnienie, które przyznajemy wspólnie z Centrum Praw Kobiet. 
Srebrne wstążeczki, którymi honorujemy laureatów ufundowała firma W.KRUK – wieloletni partner konkursu.
Laureaci "Wyróżnienia Białej Wstążki" 2021 to:
Organy Ścigania – Radosław Strzałkowski 
Organy Ścigania – Paweł Kulesza.
Wymiar Sprawiedliwości – Maciej Wróbel
Wymiar Sprawiedliwości – Zbigniew Bakalarczyk
Osoba publiczna – Marek Rutka
Osoba publiczna – Marek Nazarko.
Osoba prywatna – Mieczysław Czarnota.
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Media – Jędrzej Dudkiewicz. 
W skład Kapituły Białej Wstążki przyznającej wyróżnienia weszli: 
Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska - Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena 
Toeplitz, panowie - pomysłodawcy konkursu: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.

Partnerami byli:
firma jubilerska W.KRUK , która funduje srebrne wstążeczki, którymi honorujemy laureatów 
Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Kuratorów Sądowych Stowarzyszeniu Mężczyźni Przeciw Przemocy, Sylwia Spurek – 
jako patron książkowego wydania Konwencji Stambulskiej pt. "Nasza Konwencja".
2.2  Wsparcie dla organizacji Vital Voices Poland.
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. Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier“, Jolanta Kwaśniewska, jest 
Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce. 
3. Spotkania / Konferencje / Webinary / Zoomy
3.1 . Meet / Spotkanie z młodzieżą 
2 czerwca  2021 roku odbyło się spotkanie Prezeski Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej z młodzieżą z całej Polski. Spotkanie było 
inicjatywą jedenastu licealistów z całego kraju, chcących dać szansę koleżankom i kolegom na odpoczynek od szkolno-
pandemicznej codzienności i spotkania inspirujących osobistości. Spotkanie przebiegało w ciepłej, przyjacielskiej atmosferze, 
umożliwiającej młodzieży poznanie Pani Prezydentowej bliżej i porozmawianie na tematy wcześniej nie poruszane.  
3.2 Teamsy
7 czerwca 2021 roku Jolanta Kwaśniewska była gościem spotkania on-line, w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. 
Spotkanie poprowadził i przygotował samorząd uczniowski liceum. 
3.3 Jubileusz 5-lecia - Klubu Rotary Warszawa Konstancin – Partnera Fundacji przy realizacji pierwszego w powiecie 
piaseczyńskim mieszkania chronionego. 
17 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej KDK „Hugonówka” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 5-lecia Klub 
Rotary Warszawa Konstancin. Spotkanie uświetnił koncert członka klubu Waldemara Malickiego. Uroczyste spotkanie było 
również transmitowane na platformie internetowej  zoom.
3.4 Premiera filmu o Kai Mireckiej-Ploss
Premiera filmu odbyła się w Kinoteatrze Rialto w Łodzi 29 października 2021 roku. Prezeska naszej Fundacji łączyła się z gośćmi 
za pomocą zooma. 
4. Subkonta
W ramach uruchomionego subkonta Fundacja refundowała koszty leczenia i rehabilitacji osobom najbardziej potrzebującym.
5. Inne 
5.1. Akcja "Pomóż klinice wrócić do domu" 
Prezeska Fundacji uczestniczyła w  uroczystym  otwarciu wyremontowanego budynku nr 12, w którym mieści się Klinika 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Wydarzenie odbyło się we wtorek 15 czerwca 2021 
roku.  
Wybudowanie tej kliniki od fundamentów w latach 2003–2005 było  największym przedsięwzięciem Fundacji. Klinika stanowi 
dar Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" dla dzieci dotkniętych choroba nowotworową z Gdańska i całego 
Pomorza. Pani Prezydentowa towarzyszyła otwarciu Kliniki po koniecznym generalnym remoncie. 
5.2  WOŚP
W Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach w czasie 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 12 stycznia 2020
 roku wylicytowano m.in. fundacyjną książkę "Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie" z dedykacją Prezeski Zarządu naszej 
fundacji - Jolanty Kwaśniewskiej. 
5.3  Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska / Prezeska Fundacji, obecna w Plebiscycie „21 Osób Flexi na XXI wiek”. 
Plebiscyt „21 Osób Flexi na XXI wiek” to promocja pozytywnych idei i ludzi. Organizator plebiscytu poinformował fundację, że 
Pani Jolanta Kwaśniewska została Laureatką I edycji Plebiscytu „21 Osób Flexi na XXI wiek” w kategorii: Znani i Lubiani. Kapituła, 
w składzie: ks. Adam Boniecki, prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Dariusz Duma, Agnieszka Holland, prof. dr hab. med. 
Zbigniew Lew-Starowicz, Ilona Łepkowska, Tomasz Mikołajczak i Henryk Orfinger, uhonorowała osiągnięcia Pani Jolanty 
Kwaśniewskiej, w tym niezwykłą aktywność w pomaganiu potrzebującym, z taktem i wrażliwością na ich potrzeby. 
5.4 Prace nad albumem o klinice w Gdańsku.
Generalny remont kliniki w Gdańsku spowodował skucie wszystkich malowideł, które stanowiły  niezbywalny element 
terapeutyczny  procesu leczenia dzieci i młodzieży. Malowidła te wykonali studenci ASP w Gdańsku. W związku z tym, powstaje 
album o tym, co stanowiło unikalny, niepowtarzalny klimat tej kliniki, budowało jej atmosferę, która stanowiła integralną część 
procesu pokonywania choroby.
6. Pomoc humanitarna. Granica polsko- białoruska. 
6.1 Michałowo. Wizyta byłych Pierwszych Dam w Michałowie.
Byłe Pierwsze Damy: Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska, Danuta Wałęsa wsparły protest "Matki na granicę"; tym samym 
włączyły się do łańcucha ludzi dobrej woli, niosących pomoc potrzebującym. 
6.2 Zbiórka darów dla cudzoziemców i organizacja transportu z pomocą.
Fundacja, wraz z mieszkańcami Warszawy, przyłączyła się do pomocy humanitarnej udzielanej przez władze Michałowa oraz  
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500

35

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

gminy przy granicy polsko - białoruskiej. Odzew osób fizycznych i firm na apel o pomoc był niesamowity. W Fundacji 
segregowaliśmy pozyskane dary, a następnie transportowaliśmy je za pośrednictwem wolontariuszy do wskazanych miejsc, 
gdzie ta pomoc była najbardziej potrzebna. 
6.3 Organizacja świątecznych prezentów dla cudzoziemców
Fundacja wraz z  zaprzyjaźnionymi firmami przygotowała i przekazała prezenty mikołajkowo -świąteczne dla dzieci i młodzieży 
przebywających w Ośrodku dla Uchodźców.
6.4 Fundacja wspierała finansowo podmioty udzielające pomoc humanitarną na granicy polsko – białoruskiej

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1. „Oswajanie Starości” to autorski program 
zainicjowany w 2013 roku przez prezeskę 
zarządu fundacji, Jolantę Kwaśniewską. 
Kluczowym celem przedsięwzięcia jest 
umożliwienie wymiany doświadczeń 
międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i 
prowadzenie dialogu. 
W 2021 roku, w ramach programu „Oswajanie 
Starości”, Fundacja zrealizowała:
1.1 Autorski pilotażowy projekt  innowacyjnych  
działań pod nazwą „Wodzirej” ułatwiający w 
miarę normalne funkcjonowanie w życiu po 
pandemii. Projekt wspierał wychodzenie ze 
skutków pandemii mieszkańców Warszawy oraz 
Katowic, obejmował osoby z grupy 60 plus. 
Projekt ten jest częścią ogólnopolskiego 
programu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie Bez Barier” pod nazwą 
„Oswajanie Starości”. Jego celem jest pomoc w 
przełamywaniu barier w powrocie do 
normalnego funkcjonowania w życiu po 
pandemii.
W tym autorskim, pilotażowym projekcie 
skupiliśmy się na pomocy osobom w wieku 60 
plus, które borykają się ze skutkami izolacji 
społecznej wynikającej z pandemii, podupadły 
na zdrowiu, cierpią z powodu przewlekłej izolacji 
(z rodziną, sąsiadami), odczuwają zniechęcenie, 
apatię, mają stany lękowe, nie mają motywacji 
czy pomysłu na powrót do aktywnego 
uczestniczenia  w życiu rodziny lub swojej 
społeczności. Chcieliśmy na nowo ułożyć bądź 
zrekonstruować relacje międzyludzkie i 
"przewietrzyć" mózgi.

88.99.Z 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn

2.1 Wyróżnienie „Białej Wstążki” 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie 
Bez Barier” i Centrum Praw Kobiet 
zorganizowały już po raz dwunasty konkurs 
„Wyróżnienie Białej Wstążki”. To edycja 
podsumowująca szczególnie trudny rok dla 
kobiet doświadczających przemocy i walczących 
o swoje prawa.
Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, 
który w szczególny sposób pomagał kobietom, 
reagując na różne formy przemocy i 
dyskryminacji wobec nich. Kandydatów mogły  
zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy 
instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne 
osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. 
„Białą wstążką” nagradzamy mężczyzn 
zatrudnionych w instytucjach pomocowych 
(fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach 
pomocy społecznej i innych ośrodkach 
pomocowych), pracowników służb 
mundurowych oraz tych angażujących się w 
niesienie pomocy krzywdzonym kobietom 
całkiem prywatnie.
Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz 
Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł  nawiązuje 
do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 
1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w 
drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta 
na piersi biała wstążka stała się symbolem 
sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec 
kobiet.
Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją 
mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują 
przemocy, ale także wspierają krzywdzone 
kobiety i aktywnie opowiadają się po ich stronie.

85.59.B 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18 450,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 154 692,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54 551,33 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 17 437,50 zł

d) przychody finansowe 81 536,64 zł

e) pozostałe przychody 1 167,19 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 53 538,83 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Fundacja w ramach prowadzonej 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 potrzebne do 
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 umożliwiając tym samym 
należyte spełnienie świadczenia przez Fundację.

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. Fundacja 
w ramach działalności gospodarczej umieszcza logotyp firm w materiałach reklamowych, PR i 
informacyjnych. Fundacja w ramach umów wzajemnych wystawia materiały promocyjno-
informacyjne firm współpracujących na stoiskach podczas wydarzeń.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

18 450,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 82 703,83 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -284 963,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 506 960,66 zł 0,00 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

339 514,70 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

17 000,00 zł

45 833,39 zł

90 735,18 zł

13 877,39 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 261,00 zł

32 840,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

17 437,50 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,70 etatów

2 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 437,50 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

44 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 osób

44 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 228 923,73 zł

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

228 923,73 zł

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

0,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 004,10 zł

6 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

212 890,93 zł

212 890,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 032,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 228 923,73 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 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

1 Umowa o realizację  zadania 
publicznego pod nazwą 
"Wodzirej - projekt dotyczy 
wychodzenia ze skutków 
pandemii osób 60 plus 
mieszkańców Katowic.

Projektem – pilotażem 
zapoczątkowaliśmy proces 
rekonstrukcji społeczności 
lokalnych , a co za tym idzie 
społeczności dzielnic ,a w 
rezultacie może całego miasta  
zaczynając  od zmian jednostki z 
jednostką .

Miasto Katowice 18 450,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 983,95 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Decyzją Zarządu Fundacji w sprawie  rezygnacji ze statusu OPP od dnia postanowienia sądu tj. od 4 stycznia 2021 
roku  Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Nie gromadzi wpłat tytułem 1 %.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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