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                  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  I   FINANSOWE   
FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM    
                            „ JEDNI  DRUGIM ”    ZA  ROK  2007  
 
 

 
   1.Wprowadzenie do sprawozdania 
 

Fundacja pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym „ Jedni  drugim” powstała w marcu 2007 roku z inicjatywy 
wolontariuszy, członków Zarządu i Rady Fundacji . 
 
Reprezentując  różne środowiska  zawodowe, w tym medyczne, założyciele Fundacji swój czas oraz 
zgromadzone środki materialne postanowili przeznaczyć na pracę na rzecz ludzi w szczególnych, często 
najtrudniejszych sytuacjach życiowych wynikających z poważnych problemów zdrowotnych. 
 
 Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy tym, których stan zdrowia nie 
pozwala na pełnienie funkcji i ról społecznych, a także często podstawowych funkcji życiowych oraz wsparcia 
dla osób opiekujących się chorymi, najbliższych i personelu medycznego. 
 
Misją Fundacji jest umożliwienie sprawowania opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w ich domach, 
aby mogli spędzić najtrudniejsze, często ostanie chwile wśród najbliższych, niesienie ulgi w cierpieniu, 
zapewnienie komfortu funkcjonowania mimo znacznych ograniczeń wynikających z poważnych, często 
śmiertelnych schorzeń. 
 
W roku 2007 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o kapitał statutowy, przede wszystkim jednak 
poprzez pracę społeczną grupy założycielskiej Fundacji. W związku z przedłużonym okresem rejestracji 
faktyczna działalność przypadła na cztery ostanie  miesiące roku. 
Odbiorcą świadczeń Fundacji byli pacjenci oraz ich rodziny i opiekunowie hospicjum warszawskiego St.Vincent 
Medical Center.  
                       
 
                       
 
 2.    Sprawozdanie   merytoryczne  
 
 
2.1. Dane rejestracyjne Fundacji : 
        

Siedziba i adres Fundacji :    00-657 Warszawa 
                                                  pl. Konstytucji 5  lok. 66 

       Data ustanowienia Fundacji  aktem  notarialnym : 16-03-2007 r. 
       Nr KRS : 0000287052 
       Data wpisu do KRS : 29.08.2007  
       REGON : 141179828 
       NIP : 7010098889 
         
2.2.  Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, została powołana na czas nieokreślony , nie prowadzi 
działalności gospodarczej . 
 
2.3.  Struktura organizacyjna  Fundacji :   
 
                     Zarząd   Fundacji  : Prezes                -  Mirosława Matejuk 
                                                    Wiceprezes         -  Edwin Osiecki 
                                                    Członek Zarządu -   Marek Osik 
 
                    Rada  Fundacji :      Przewodniczący         -  Urszula Olędzka 
                                                    Wiceprzewodniczący -  Arkadiusz Lipka 
                                                     Członek                     - Katarzyna Kaliszuk  
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2.4.  Cele działalności statutowej to m. in.: 
 
 

• organizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, którzy 

wymagają świadczeń ze względów medycznych bądź socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

świadczeń realizowanych w domu pacjentów;  

• podejmowanie działań na rzecz pomocy ludziom starszym i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz 

niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom, 

• szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi pozostającymi w domach 

w terminalnej fazie choroby nowotworowej;  

 

• szkolenie personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek - w zakresie opieki nad w/w kategorią 

chorych;  

 

• szkolenie wolontariuszy opieki nad chorymi przebywającymi w hospicjach stacjonarnych i w domach;  

 

• propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej oraz upowszechnianie wiedzy medycznej 

w szerokich kręgach społecznych; 

 

• udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi 

w terminalnej fazie choroby nowotworowej;  

 

• inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat 

problemów związanych z opieką hospicyjną, oraz mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk 

społecznych i ekonomicznych, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oraz rehabilitacji 

psychofizycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i starszych, 

 

• pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny, pomoc w dostępie do leków, 

środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz w diagnozie i  rehabilitacji (psychofizycznej i 

zawodowej) dla osób niepełnosprawnych, niezamożnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 
 
2.5.  Treść sprawozdania merytorycznego . 
 
W 2007 roku zostały przygotowane przez członków Zarządu i Rady Fundacji   założenia inicjujące działalność 
organizacji  mające na celu : 
 

• propagowanie  działalności statutowej Fundacji, promocja i popularyzacja jej idei , pracy społecznej na 
rzecz chorych przewlekle, których stan zdrowia w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie rokuje 
poprawy i uniemożliwia pełnienie podstawowych funkcji życiowych i społecznych 

 
• przygotowanie projektu Programu edukacyjnego dla rodzin i opiekunów pacjentów przewlekle 

chorych, w tym nieuleczalnie , pozostających w domowej opiece długoterminowej oraz hospicyjnej 
mającego na celu zapoznanie z podstawowymi problemami występującymi w czasie realizacji opieki 
nad chorymi oraz profilaktykę powikłań i schorzeń  
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• zredagowanie materiałów informacyjnych przeznaczonych dla osób najbliższych opiekujących się 

chorymi pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu opieki i pielęgnacji chorych w warunkach domowego 
hospicjum i opieki długoterminowej” uwzględniające chorych wymagający mechanicznej wentylacji w 
domu, profilaktykę zakażeń dróg moczowych chorych z cewnikiem , profilaktykę odleżyn oraz zasady 
żywieniowe. 

 
• realizację pilotażowego programu wizyt edukacyjnych przez lekarzy wolontariuszy współpracujących z 

hospicjum  St.Vincent Medical  Center / członków Zarządu i Rady Fundacji / w okresie IX-XII- 2007 . 
 

• plany pozyskania środków finansowych z darowizn osób fizycznych oraz prawnych przeznaczonych na 
zakup sprzętu medycznego , wyposażenia, środków opatrunkowych itp. niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji opieki medycznej przewlekle i nieuleczalnie chorych leczonych w warunkach domowych  

 
• przygotowanie założeń do realizacji programów wspierających rodziny dzieci niepełnosprawnych we 

współpracy z przedstawicielami rodzin dzieci ze złożonymi wadami wrodzonymi 
 
 
Powyższe cele były zgodne z założeniami statutowej działalności Fundacji, stanowią jednocześnie podstawowe 
kierunki działalności  i będą kontynuowane w nadchodzącym roku. 
                              
 
  3.   Sprawozdanie   finansowe  
 

3.1     Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

3.2 Fundacja posiada konto w Banku PKO BP Oddział 2           w  Warszawie  01-551 ul. Mickiewicza 25 

        Nr  rachunku :  38 1020 1026 0000 1602 0126 9489 

3.3   Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłacała wynagrodzeń   z   tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło. 

3.4 Cele statutowe Fundacji realizowane były wyłącznie społecznie   przez  członków Zarządu i  Rady Fundacji . 

3.5 Fundacja nie posiada na własność żadnych  nieruchomości ani   środków trwałych 

3.6   W 2007 roku nie nabywano akcji, obligacji w spółkach prawa handlowego, nie tworzono lokat bankowych, 
nie realizowano odpłatnych świadczeń statutowych, nie udzielano pożyczek. 

3.7   W 2007 roku nie została przeprowadzona żadna kontrola. 
 

3.8 W związku z faktem, że dochód Fundacji przeznaczono w całości na cele statutowe, nie podlega 
opodatkowaniu. Fundacja złożyła deklarację    podatkową CIT-8 dnia 31 marca 2008 roku. 
 

3.9Wynik finansowy został sporządzony na podstawie : Bilansu,  Rachunku Wyników  i  Informacji Dodatkowej. 
 
                3.9.1  Bilans  sporządzony na dzień  31.12.2007 roku :    
                                         ( w zł ) 
                  
   Aktywa                                      16.03.2007                     31.12.2007 
A. Aktywa trwałe        –                 00,00                        00,00 

    B. Aktywa obrotowe    -                 10 000,00                 10 397,52 
       Aktywa razem          -                 10 000,00                 10 397,52 
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Pasywa                                      16.03.2007                        31.12.2007 
A. Kapitał statutowy                 10 000,00                    10 000,00 
B. Zobowiązania  
   i rezerwy na zobowiązania *       00,00                    397,52 
Suma pasywów                        10 000,00                    10 397,52 
 
*rezerwy na zobowiązania – zgodnie z Uchwałą nr 2/2007 Zarządu z dnia 16 października 2007 r. 
zostaną przeznaczone na zakup materacy przeciwodleżynowych dla chorych z Hospicjum ST. Vincent Medicl 
Center w roku 2008. 
 
                    3.9.2  Rachunek wyników na dzień 31.12.2007 roku: 
 
Przychody z działalności statutowej  : 500,00 zł  
 W tym  -    Darowizny finansowe     : 500,00 zł 
            
Koszty                                                 :102,48 zł 
W tym: 
Koszty realizacji zadań statutowych : 00,00 zł 
Koszty administracyjne                    : 102,48 zł 
       ------------------------------------------------------------- 
Wynik  finansowy                       : 397,52 zł 
 
Stan konta Fundacji na dzień 31.12.2007 r. wynosi 457,52 zł 
Stan kasy ( kapitał statutowy ) – 9 940 zł 
 
                    3.9.3 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2007. 
 
• Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości 
• Rozrachunki, tj. należności i zobowiązania oraz środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej 
• Środki trwałe przyjmowane wg cen nabycia . Środki trwałe do wartości  

3 500 zł amortyzowane w dniu ich wydania do użytkowania ( nie zakupiono środków trwałych ). 
 
4. Uchwały  Zarządu Fundacji 
 
 
4.1 . Uchwała nr 1/2007 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie określenia sposobu realizacji celów statutowych 
poprzez przygotowanie Programu edukacyjnego dla rodzin i opiekunów pacjentów przewlekle chorych oraz 
programu profilaktyki najczęstszych problemów przewlekle chorych , w tym sposobu ich realizacji. 
 
4.2. Uchwała  nr 2/2007 z dnia 16 października 2007 roku w sprawie podjęcia działań na rzecz promocji idei i 
działalności statutowej Fundacji celem pozyskania środków materialnych na zakup drobnego sprzętu i 
wyposażenia niezbędnego dla realizacji programów  profilaktycznych oraz planu  przeznaczenia środków na 
zakup materacy przeciwodleżynowych dla chorych będących pod opieką hospicjum ST.Vincent Medical Center . 
 
4.3 Uchwała  nr 3/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej współpracy 
Fundacji z rodzinami dzieci niepełnosprawnych w zakresie przygotowania programu wsparcia dla rodzin dzieci 
upośledzonych psychicznie i fizycznie mających na celu ich aktywizację społeczną oraz podjęcia współpracy z 
Fundacją Razem dla Niepełnosprawnych. 
 
4.3. Uchwała nr 4/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzenia 
sprawozdania rocznego z działalności Fundacji.    
 
           Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego  
   Fundacji pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym „Jedni drugim” 
na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji nr 2/2008 z dnia 25 marca 2008. 
 
Niniejszym zatwierdzamy Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007 Fundacji pomocy przewlekle i 
nieuleczalnie chorym „Jedni drugim”. 
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                     Uchwała nr 2/2008 z dnia 25 marca 2008 roku. 
 Zarządu Fundacji pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym „Jedni drugim” 
dotycząca  zatwierdzenia  Sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji za rok 2007. 
 
                                                         § 1. 
Realizując postanowienia  Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.o fundacjach , art.12., oraz Uchwały nr 4/ 2007  
Zarządu Fundacji z dnia 12 grudnia 2007 roku, po zapoznaniu się  
z treścią Sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2007  uznajemy treść sprawozdania za 
zatwierdzoną do przedstawienia Ministrowi ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. 
                                                § 2. 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostanie przesłane do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do 
dnia 31 marca 2008 r. oraz udostępnione w siedzibie Fundacji i opublikowane w Internecie po utworzeniu strony 
Fundacji. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    


