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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  I   FINANSOWE 

FUNDACJI  POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM 
„ JEDNI  DRUGIM ” 

za okres : 01-01-2008 do 31-12-2008 
Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w  2008 roku. 

 
 

                          1.   SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  
 
 
1.1 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 
        
         
1.2.  Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, została powołana na 
czas nieokreślony. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a cele statutowe realizuje 
nieodpłatnie. 
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od listopada 2008 r. 
 
1.3.  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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1.4.  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, 
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               1.5.  Treść sprawozdania merytorycznego. 
 
Począwszy od stycznia 2008 roku Fundacja kontynuuje działalność w zakresie 
celów określonych w pierwszym roku jej istnienia, rozszerzając  
i doprecyzowując ich zakres. 
 
Zgodnie z misją Fundacji podstawowym zadaniem w zakresie realizacji celów 
statutowych w 2008 roku było wspieranie opieki nad przewlekle chorymi w ich 
domach, aby mogli najtrudniejsze, często ostatnie chwile spędzić wśród 
najbliższych pod profesjonalną i życzliwą opieką medyczną. 
 
Cele statutowe realizowane były w 2008 roku wyłącznie dzięki darowiznom 
osób fizycznych i pracy społecznej Zarządu i Rady Fundacji poprzez 
następujące projekty: 
 

• Propagowanie idei celów statutowych Fundacji oraz pozyskanie 
środków na ich realizację – charytatywne spotkania promocyjne. 

 
Najważniejszym zadaniem 2008 roku było 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. 
 
W ramach projektu promocyjnego zorganizowano szereg spotkań członków 
Zarządu i Rady Fundacji z zainteresowanymi osobami poszerzając grono 
wspierające pracę Fundacji. 
 
Dwa pikniki rodzinne i spotkania charytatywne zainicjowały zbiórkę funduszy 
przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego i przekazanie darowizn na zakup 
dwóch respiratorów, które nieodpłatnie zostały wykorzystane do leczenia 
chorych z niewydolnością oddechową, będących pod opieką personelu 
medycznego jednego z warszawskich hospicjów domowych. 
 

• Program edukacyjny dla rodzin i opiekunów pacjentów przewlekle 
chorych, w tym nieuleczalnie, pozostających w domowej opiece 
długoterminowej oraz hospicyjnej. 

 
W ramach tego projektu, mającego na celu zapoznanie z podstawowymi 
problemami występującymi w czasie realizacji opieki nad chorymi oraz 
profilaktykę powikłań i schorzeń: 
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        a) zredagowano wstępny materiał informacyjny do biuletynu „Wybrane 
zagadnienia z zakresu opieki i pielęgnacji chorych w warunkach domowego 
hospicjum i opieki długoterminowej” na temat profilaktyki zakażeń dróg 
moczowych chorych z cewnikiem, profilaktyki odleżyn oraz zasady żywieniowe. 
Materiały są na bieżąco przekazywane potrzebującym przez wolontariuszy 
Fundacji. 
 
       b) kontynuowano realizację wizyt lekarskich i edukacyjnych przez lekarzy 
wolontariuszy współpracujących z Fundacją u chorych pozostających w opiece 
hospicyjnej. 
 
       c) zaplanowano umieszczenie informacji i porad na stronie internetowej 
Fundacji 
 
 

• Zaopatrzenie w sprzęt medyczny potrzebujących  
 

a) Wraz z materiałami informacyjnymi na temat profilaktyki odleżyn, jednego z 
najczęstszych powikłań chorych przewlekle i leżących, zakupiono i przekazano 
pacjentom nieodpłatnie w formie darowizny 5 materacy przeciwodleżynowych. 
 
b) przekazano do nieodpłatnego użytkowania w domu chorym z niewydolnością 
oddechową dwa respiratory zakupione przez Fundację w 2008 roku   
 
 

• Projekt zbierania środków na zakup respiratorów i wsparcia chorych 
wymagających sztucznej wentylacji w warunkach domowej opieki 
hospicyjnej i długoterminowej pod hasłem 

 
                      „Podaruj respirator, darujesz życie…..” 
 

W przygotowaniu jest aktualnie projekt wsparcia pacjentów i ich opiekunów 
wymagających sztucznej wentylacji w domu, objęcie ich dodatkową opieką 
medyczną oraz zebranie środków na zakup respiratorów do wykorzystania przez 
chorych w warunkach domowej opieki hospicyjnej. 
 
Sztuczna wentylacja wymagająca użycia respiratora w domu pacjenta jest 
wysokospecjalistyczną procedurą medyczną wymagającą nie tylko zakupu 
sprzętu medycznego i zatrudnienia wysokokwalifikowanego personelu, lecz 
również specjalnego przygotowania rodzin i opiekunów, w czym uczestniczy 
Fundacja. 
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Powyższe cele były zgodne z założeniami statutowej działalności Fundacji, 
stanowią jednocześnie podstawowe kierunki jej aktywności i będą 
kontynuowane w nadchodzącym roku. 
 

• Koncert Charytatywny Kolęd i Pastorałek  
 

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu artystki, Pani Hanny Rybki i jej 
zespołu z Podhala został sfinansowany i zorganizowany przez Fundację. 
Koncert odbył się w  dniu 20 grudnia 2008 roku w Bemowskim Centrum 
Kultury ArtBem w Warszawie. Koncert dedykowany był przewlekle  
i nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, ich 
opiekunom i personelowi medycznemu warszawskich hospicjów, obecnych było 
ponad 180 osób. Uczestniczył w nim także Krajowy Duszpasterz Służby 
Zdrowia.  

 
 
 
 
                                2. SPRAWOZDANIE   FINANSOWE 
                           za rok 2008 sporządzone na dzień 31-12-2008  
                                   
 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego - Informacje  podstawowe 
 
2.1     Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną  
działalność statutową. 
2.2 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 
 
2.3 Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłacała wynagrodzeń  
        z   tytułu umowy o pracę.  
Wypłacono jednorazowe wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za 
wykonanie Koncertu Kolęd dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, jako sponsor 
imprezy w wysokości 6000 zł. 

2.4 Cele statutowe Fundacji realizowane były społecznie przez  członków  
Zarządu i  Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 

2.5    Fundacja nie posiada na własność żadnych  nieruchomości  

2.6   W 2008 roku nie nabywano akcji, obligacji w spółkach prawa handlowego, 
nie tworzono lokat bankowych, nie realizowano odpłatnych świadczeń 
statutowych, nie udzielano pożyczek. 
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2.7. Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 
 
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 
lutego 1992r.dochody Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są 
wolne od podatku. 
Fundacja na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy jest zwolniona 
ze składania deklaracji CIT- 2,złozono za rok 2007 i 2008 CIT-8  
Fundacja złożyła jednorazowo deklaracje: PIT- 4 R; PIT- 11. 
Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 
 

2.8. Wynik finansowy został sporządzony na podstawie : 
                           Bilansu,  Rachunku Wyników  i  Informacji Dodatkowej. 

 
 
 
       2.8.1  Bilans  sporządzony na dzień  31.12.2008 roku :    
                                         ( w zł ) 
                  

 Aktywa                                          01.01.2008                          31.12.2008 
A. Aktywa trwałe            –                   00,00                         27 785,05* 

    B. Aktywa obrotowe                    10 397,52                           3 406,89 
       Aktywa razem          -                 10 397,52                         31 191,94 
* aktywa trwałe stanowi wartość netto dwóch respiratorów nieodpłatnie użytkowanych przez 
chorych 
 
Pasywa                                      01.01.2008                           31.12.2008 
A. Kapitał statutowy                 10 000,00                               3 406,89 
B. Zobowiązania  
                                                      397,52                               27 785,05 
Suma pasywów                        10 397,52                               31 191,94 
                       
Dane szczegółowe bilansu na dzień 31-12-2008 roku zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego 
sprawozdania. 
 
                     2.8.2  Rachunek wyników na dzień 31.12.2008 roku : 
 
Przychody z działalności statutowej  :   33 974,16 zł  
W tym darowizny :                                 33 973,65 zł 
 
Koszty                                               : 13 149, 74  zł 
W tym działalność statutowa:            11 788, 60 zł 
       ------------------------------------------------------------- 
Wynik  finansowy                       :       20 824,42  zł 
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Stan konta Fundacji na dzień 31.12.2008 r. wynosi  2 411,43 zł 
Stan kasy   – 1655,46   zł 
Środki trwałe : 
Respiratory – wartość 27 785,05  zł ( nieodpłatnie użytkowane przez chorych ) 
 
Dane szczegółowe do rachunku wyników znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego 
sprawozdania. 
 
                                  2.8.3 Informacja dodatkowa  
                      do bilansu za okres 01-01-2008 do 31-12-2008 
 
• 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 . 
Środki trwałe powyżej wartości 3500 zł amortyzowane były na zasadach 
ogólnych, jednorazowo na koniec roku obrotowego. 

• Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, 
dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. 
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                                  3.  Uchwały  Zarządu Fundacji  
 
 
3.1 . Uchwała nr 1/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia  
sposobu realizacji celów statutowych i stworzenia  planu działania w roku 2008, 
w tym wybrania najważniejszych zadań mających na celu promocję idei 
Fundacji oraz pozyskanie środków finansowych i  ich przeznaczenia.  
 
3.2. Uchwała  nr 2/2008 z dnia 1 lutego  2008 roku w sprawie podjęcia decyzji  
o zakupie materacy przeciwodleżynowych oraz rozpoczęcia prac redakcyjnych 
nad materiałami informacyjnymi o profilaktyce przeciwodleżynowej i programu 
edukacyjnego „Wybrane  zagadnienia z zakresu opieki i pielęgnacji chorych w 
warunkach domowego hospicjum i opieki długoterminowej” 
 
3.3 Uchwała  nr 3/2008 z dnia  20 maja  2008 roku w sprawie  przygotowania 
programu wspierania chorych z niewydolnością oddechową, w tym pozyskania 
środków finansowych i zakup respiratora oraz opracowania materiałów 
szkoleniowych dla opiekunów i rodzin. 
 
3.4 Uchwała  nr 4/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie dokonania 
zmian statutu przez Fundatora  oraz podjęcia decyzji dotyczącej wystąpienia o 
wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego.      
 
3.5 Uchwała nr 5/2008 z dnia 30 listopada 2008 roku o  zaplanowanej 
działalności Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego w związku z 
pozyskaniem jej statusu.                             
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             Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego 
                                     na dzień 31-12-2008 r. 
 
   Fundacji pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym „Jedni drugim” 
na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji nr 2/2009 z dnia 18-03-2009 roku. 
 
Niniejszym zatwierdzamy Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres  od 
01-01-2008 do 31-12-2008 roku  Fundacji pomocy przewlekle i nieuleczalnie 
chorym „Jedni drugim”. 
 
 
 
 
 
…………………….                                                 ……………………… 
Mirosława Matejuk                                                       Edwin Osiecki 
   Prezes Zarządu                                                         Wiceprezes Zarządu  
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