Fundacja Pomocy Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorym „ Jedni Drugim”

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „ Jedni Drugim”

Siedziba:

MAZOWIECKIE PUŁAWSKA 354/356, 02-819 WARSZAWA

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7010098889
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000287052

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
V1.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
Do środków trwałych zalicza się składniki majątku oddane do użytku o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok i równocześnie o wartości
początkowej powyżej 3.500,- zł. Równowartość pozostałych składników, które nie
odpowiadają w/w kryteriom Spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe
wyceniane są wg cen nabycia, koszcie wytworzenia.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe i pokrewne o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i równocześnie
wartości początkowej powyżej 3.500,- zł. Równowartość pozostałych składników, które nie
odpowiadają w/w kryteriom zalicza się bezpośrednio w koszty, ”.Wyceniane są według
cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Środki trwałe w budowie są wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wprowadzonych do ewidencji
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową
począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub
wartość przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy
odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan
likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek
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amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki, można w uzasadnionych przypadkach
podwyższać lub obniżać.
Dla środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do
ewidencji mogą być ustalone indywidualne stawki amortyzacyjne.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,
zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Ustala się zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników majątku
obrotowego :
- majątek trwały, środki pieniężne, kapitały, należności i zobowiązania wycenia się na
dzień bilansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości,
- wyroby gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia,
- materiały w drodze wycenia się według cen zakupu,
- zakupione materiały odpisywane są w koszty w momencie ich przyjęcia.
Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki
kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Nie jest objęta wymogiem sporządzania zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku
przepływów pieniężnych.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Zastosowanie ma metoda FIFO.
Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Wszystkie pozycje aktywów i pasywów wyrażane w walucie obcej wycenia się wg kursu
średniego NBP na dzień bilansowy
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną.

6.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień

Kwota na dzień

kończący bieżący rok

kończący poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

41 319,87

40 119,38

41 319,87

40 119,38

41 319,87

40 119,38

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień

Kwota na dzień

kończący bieżący rok

kończący poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

39 833,04

38 535,74

31 192,00

31 192,00

8 641,04

7 343,74

1 486,83

1 583,64

1 486,83

1 583,64

41 319,87

40 119,38

II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dane w PLN

Kwota za bieżący rok

Kwota za poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej

140 418,43

85 218,01

140 418,43

85 218,01

104 001,60

44 572,21

104 001,60

44 572,21

36 416,83

40 645,80

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej

29 934,90

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

-29 934,90

G. Koszty ogólnego zarządu

33 301,28

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

6 481,93

I. Pozostałe przychody operacyjne

2 244,43

J. Pozostałe koszty operacyjne

7 344,52

121,40

K. Przychody finansowe

36,08

L. Koszty finansowe

60,00
60,78

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

8 641,04

7 343,74

8 641,04

7 343,74

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Bożena Łysik dnia 2021-04-07
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA
nota.pdf
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY
PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM „JEDNI DRUGIM” ZA ROK 2020
1. Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego
1.1 Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”
Adres siedziby: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 354/356
strona www : jednidrugim.pl
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29.08.2007;
Numer KRS: 0000287052;
Numer REGON: 141179828;
1.2. Struktura organizacyjna Fundacji:
Członkowie Zarządu Fundacji:
Edwin Osiecki - Prezes
Marek Osik - Wiceprezes
Mirosława Matejuk - Członek Zarządu
Członkowie Rady Fundacji:
Michał Fafius – Przewodniczący
Jakub Rafalski - Członek Rady
Rafał Mroczek - Członek Rady
1.3. Zasady, zakres i formy działalności Fundacji
 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, została powołana na czas
nieokreślony. Obejmuje swoją działalnością głównie mieszkańców Warszawy
i województwa mazowieckiego, ale również mieszkańców całej Polski.
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a cele statutowe realizuje wyłącznie
jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od listopada 2008 r. Cele
statutowe Fundacji spełniają kryteria zadań pożytku publicznego w zakresie ochrony
zdrowia i opieki zdrowotnej, pracy charytatywnej i opieki społecznej.
 Fundacja zatrudniała pracownika z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac biuroadministracyjnych. Łącznie z tego tytułu wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w
kwocie 12 000,00 zł netto.
 Cele statutowe Fundacji były realizowane społecznie przez członków Zarządu i Rady
Fundacji oraz wolontariuszy od początku jej działalności, również w roku 2020.
 W
roku
2020
realizacja
celów
statutowych
finansowana
była
z darowizn osób indywidualnych i osób prawnych oraz przekazanego 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie chorym ,, Jedni Drugim”, ul. Puławska 354/356 , 02-819 Warszawa
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Nadwyżki przychodów nad kosztami wykorzystano wyłącznie na działalność statutową
organizacji.
Dzięki pracy charytatywnej członków organizacji blisko 78 % pozyskanych środków
finansowych wykorzystano na działalność statutową, ok. 22 % kosztów to koszty
administracyjne.

1.4. Cele statutowe fundacji:
1. Podejmowanie działań na rzecz finansowania pomocy medycznej i socjalnej ludziom
przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz niepełnosprawnym dorosłym i dzieciom, jak również
ich rodzinom i opiekunom.
2. Wspieranie różnorodnych form opieki dla przewlekle chorych, pomocy społecznej
oraz rehabilitacji.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pomocy i opieki nad
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz chorymi niepełnosprawnymi.
4. Upowszechnianie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej, w szczególności
hospicjum domowego.
5. Propagowanie wiedzy na temat ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz
rehabilitacji.
6. Organizacja i pomoc finansowa dla działań profilaktyki zdrowotnej.
7. Pomoc ( finansowa i/lub rzeczowa) placówkom opieki zdrowotnej, zajmującym się
opieką nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz osobami niepełnosprawnymi.

1.5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Niesienie pomocy w zaopatrzeniu i finansowania zakupu leków, środków medycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz niepełnosprawnych,
również w formie pomocy społecznej.
2. Organizację i finansowanie ośrodków aktywnej rehabilitacji psychofizycznej.
3. Współpracę z placówkami medycznymi w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny.
4. Organizowanie szkoleń, sympozjów czy konferencji na temat opieki hospicyjnej,
udzielania pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym.
5. Kształcenie personelu medycznego i opiekunów chorych, w tym wolontariuszy.
6. Działalność informacyjną i propagowanie zasad profilaktyki zdrowotnej, a także
uczestnictwo w działalności wydawniczej.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i
fundacjami
w
zakresie
celów
działania
Fundacji,
a
szczególnie
w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, opieki i wychowania.
8. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie
celami Fundacji.
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9. Główne działania Fundacji w 2020 roku:
a) zakup sprzętu medycznego:
 zakup dwóch gorsetów ortopedycznych, śpiwora i poduszek ortopedycznych
 zakup agregatu prądotwórczego do koncentratora tlenu
 zakup obuwia ortopedycznego
b) dofinansowanie rehabilitacji i konsultacji medycznych - przekazanie wygranych w
teleturniejach TVP, w wysokości 40.000 zł, na operację fibrotomii oraz rehabilitację 2 osób,
c) dofinansowanie ochrony zdrowia w sytuacji pandemii Covid-19 - zakup 1800 ciepłych
posiłków dla medyków covidowego szpitala w Łańcucie; zakup maseczek ochronnych i
rękawiczek jednorazowych dla Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku i Psychiatrycznego
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Celejowie,
d) finansowanie wynajmu przenośnego koncentratora tlenu dla podopiecznej Hospicjum St.
Vincent
e) darowizny gotówkowe
2. Informacje o zrealizowanych zadaniach w 2020 roku
Fundacja realizuje cele statutowe wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, finansowanej z: 1% podatku, darowizn od osób fizycznych
i prawnych, przychodów z akcji charytatywnych.
W roku 2020 działalność Fundacji była kontynuacją realizacji celów statutowych oraz
aktywności zainicjowanych w latach ubiegłych.
Za cel priorytetowy uznano pomoc w zakresie sfinansowania zabiegów operacyjnych i
rehabilitacji podopiecznych Fundacji.
PROJEKT 1.
Kampania 1% - w miesiącach I - IV położyliśmy nacisk na promocję kampanii 1% w
Internecie, jako podstawowego źródła finansowania naszej działalności. Dzięki temu na nasze
konto wpłynęło w sumie 52 610 zł.
PROJEKT 2.
Wsparcie organizacji opiekuńczo - medycznych w zaopatrzeniu w maseczki i rękawiczki
ochronne, w celu okazania solidarności w walce z epidemią Covid - 19.
W wyniku tej akcji Ośrodek Opiekuńczy w Sulejowie i Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku
otrzymały środki ochronne za kwotę 3 580 zł. wydatki te pokryliśmy z wpłat 1% podatku
dochodowego oraz ze zbiórki internetowej.
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PROJEKT 3.
Wsparcie dla chorych niewydolnych oddechowo, leczonych w warunkach domowych - w
ramach tego projektu opłacamy comiesięczny wynajem koncentratora przenośnego (260
zł/mies.) oraz zakupiliśmy agregat prądotwórczy, podtrzymujący pracę koncentratora tlenu (za
kwotę 533 zł) dla 2 podopiecznych Hospicjum St. Vincent. wydatki te pokryliśmy z wpłat 1%
podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.
PROJEKT 4.
Rowerowa charytatywna Podróż Dla Innych 2020 - akcja miała na celu uhonorowanie
personelu medycznego, zaangażowanego w walkę z pandemią covid-19. Dla medyków z
centrum medycznego w Łańcucie zakupiliśmy 1 800 ciepłych posiłków za łączną kwotę 14 420
zł.
PROJEKT 5.
Pomoc dla sióstr bliźniaczek, urodzonych przedwcześnie, w sfinansowaniu operacji fibrotomii i
rehabilitacji. Dzięki środkom, przekazanym nam przez TVP, jako nagrody w teleturniejach dla
Rafała Mroczka, Marcina Mroczka i Przemysława Cypryańskiego, mogliśmy wspomóc
leczenie Mai i Zuzanny, kwotą 40 000 zł.
PROJEKT 6.
Zakup specjalistycznego sprzętu ortopedycznego, korygującego wady postawy, dla
podopiecznych fundacji. Z wpłat 1% podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych
i prawnych zakupiliśmy gorset ortopedyczny, kamizelkę Spio i obuwie ortopedyczne. Wartość
projektu 7 635 zł.

3. Informacje o sposobie finansowania realizacji celów statutowych, zatrudnieniu,
wynagrodzeniach, zobowiązaniach podatkowych oraz statusie finansowym Fundacji
3.1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną działalność
statutową. Podstawowymi źródłami finansowania realizacji celów statutowych były darowizny
osób fizycznych i prawnych oraz odpisy 1% podatku.
Fundacja nie prowadziła działalności
zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe, nie otrzymała żadnych dotacji.
3.2. Fundacja zatrudniała pracownika z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac biuro administracyjnych. Łącznie z tego tytułu wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w kwocie
12 000,00 zł netto.
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3.3. Cele statutowe Fundacji realizowane były społecznie przez członków Zarządu
i Rady Fundacji oraz wolontariuszy. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nigdy nie otrzymali
wynagrodzeń za pracę ani żadnych innych świadczeń finansowych.
3.4. Fundacja nie posiada na własność żadnych nieruchomości i nigdy nie nabywała ani nie
sprzedawała nieruchomości w całym okresie swojej działalności. Środki trwałe nabyte przez
Fundację to wyłącznie sprzęt medyczny przekazywany w darowiźnie jego użytkownikom.
3.5. W 2020 roku nie nabywano akcji, obligacji w spółkach prawa handlowego, nie
realizowano odpłatnych świadczeń statutowych, nie udzielano ani nie zaciągano pożyczek.
Fundacja nigdy nie posiadała i nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.
3.6. Fundacja posiada konto w Banku PKO BP Oddział
kod pocztowy 01-551 ul. Mickiewicza 25
Nr rachunku operacyjnego : 38 1020 1026 0000 1602 0126 9489

2

w

Warszawie,

Lokata w wysokości 10 000 zł na okres 6-mcy, stanowiąca zabezpieczenie kapitału
statutowego Fundacji, w dniu 16.09.2020 została zlikwidowana przez Bank PKO, a środki
zasiliły konto bieżące.
Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2020 roku:
BANK PKO BP S.A. - kwota 40 607,74 zł - na rachunku bieżącym Fundacji
Stan kasy - 712,13zł
Inne rozrachunki- 1 486,83
3.7. Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
3.8. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia
15 lutego 1992 r. dochody Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od
podatku.
3.9. Fundacja złożyła za rok 2019 CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O oraz CIT-D oraz PIT4R.
Fundacja nie składała żadnych innych deklaracji podatkowych.
Fundacja nie jest płatnikiem VAT.
3.10. W 2020 roku nie były prowadzone w Fundacji żadne kontrole zewnętrzne. Prowadzono
bieżącą kontrolę środków wpływających i wydatkowanych. Żadna z kwot nie nosiła cech
transakcji
podejrzanej,
ani
nie
przekraczała
limitu
zgłoszenia
zgodnie
z ustawą o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi. Środki finansowe wydatkowane
były zgodnie ze statutem Fundacji. Fundacja nie podlega obowiązkowi badania wyniku
finansowego.
3.11. Fundacja w roku 2020 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.
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4. Informacje o źródłach finansowania i sposobie wydatkowania pozyskanych środków
finansowych na realizację celów statutowych na podstawie sprawozdania finansowego
Fundacji za rok 2020.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4.1 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku ( w załączeniu do sprawozdania)
( w zł )
Aktywa
31.12.2019
31.12.2020
A. Aktywa trwałe
00,00
00,00
B. Aktywa obrotowe
40 119,38
41 319,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktywa razem
40 119,38
41 319,87
Aktywa obrotowe obejmują:
 Stan konta operacyjnego PKO BP S.A. - 40 607,74 zł - nr rachunku operacyjnego:
38 1020 1026 0000 1602 0126 9489


stan kasy:



inne rozrachunki - 1 486,83 zł

712,13 zł

Pasywa

31.12.2019

31.12.2020

A. Fundusze własne
38 535,74
39 833,04
I. Fundusz statutowy
31 192,00
31 192,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
00,00
00,00
III. Wynik finansowy za rok obrotowy (netto) 7 343,74
8 641,04
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 583,64
1 486,83
---------------------------------------------------------------------------------------------------Suma pasywów
40 119,38
41 319,87
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4.2. Rachunek wyników na dzień 31.12.2020 roku
(w załączeniu do sprawozdania):
( zł)
Źródłem finansowania realizacji celów statutowych były darowizny od osób fizycznych i
prawnych, otrzymane z urzędów skarbowych odpisy 1% podatku oraz przychody z akcji
charytatywnych.
Przychody
z działalności statutowej w 2020 r. : 140 418,43
pozostałe przychody:
Przychody razem:

2 280,51
142 698,94

Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i prawnych) 133 074,69
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

52 610,80

Koszty
działalności statutowej w 2020 r.:

104 001,60

koszty administracyjne

29 934,90

koszty pozostałe

121,40

Koszty razem:

134 057,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------Zysk/strata z działalności statutowej:

36 416,83

Koszty działalności gospodarczej:

29 934,90

Zysk/strata z działalności gospodarczej: - 29 934,90
Zysk/strata z działalności operacyjnej:

6 481,93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik finansowy ogółem

8 641,04

Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie chorym ,, Jedni Drugim”, ul. Puławska 354/356 , 02-819 Warszawa
Nr KRS: 0000287052; NIP: 7010098889; REGON: 141179828
www.jednidrugim.pl

7

5. Uchwały Zarządu Fundacji:
 Uchwała Nr 1/2020 z dn. 27.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia strategii działania
Fundacji w roku 2020
 Uchwała Nr 2/2020 z dn. 05.04.2020 r. w sprawie zakupu oraz przekazania w formie
darowizny maseczek i rękawiczek ochronnych
 Uchwała Nr 3/2020 z dn. 05.04.2020 r. w sprawie zakupu oraz przekazania w formie
darowizny agregatu prądotwórczego
 Uchwała Nr 4/2020 z dn. 16.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego za rok 2019
 Uchwała Nr 5/2020 z dn. 16.06.2020 r. w sprawie ustanowienia celu finansowego
Podróży Dla Innych 2020
 Uchwała Nr 6/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie przekazania darowizny celowej dla
Zuzanny Raczkowskiej
 Uchwała Nr 7/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie przekazania darowizny celowej dla
Zuzanny Raczkowskiej
 Uchwała Nr 8/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie przekazania darowizny celowej dla
Mai Raczkowskiej
 Uchwała Nr 9/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie przekazania darowizny celowej dla
Mai Raczkowskiej
 Uchwała Nr 10/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie zakupu gorsetu ortopedycznego dla
Kamila Czury
 Uchwała Nr 11/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie zakupu gorsetu ortopedycznego dla
Karoliny Sienniak
 Uchwała Nr 12/2020 z dn. 23.09.2020 r. w sprawie zapłaty za wynajem koncentratora
tlenu dla L. Zielińskiej
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Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Fundacji Pomocy Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorym "Jedni drugim"
za okres działalności 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

Na

podstawie

Uchwały

Walnego

Zebrania

Zarządu

Fundacji

nr

2/2021

z dnia ...................... r. zatwierdzamy sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2020 31.12.2020 r.

Zatwierdził Zarząd Fundacji : 1. Edwin Osiecki …………………………………
Prezes Zarządu
2. Marek Osik …………………………………..
Wiceprezes Zarządu/Fundator
3. Mirosława Matejuk …………………………….
Członek Zarządu
Data:………….…
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!!! TU WYDRUKOWAĆ I PRZYPIĄĆ STONY 4-6 ZE SPRAW. FINANSOW.
Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat, sporządzone przez księgową Bożenę Łysik,
zatwierdził Zarząd Fundacji :

1. Edwin Osiecki …………………………………
Prezes Zarządu
2. Marek Osik …………………………………..
Wiceprezes Zarządu/Fundator
3. Mirosława Matejuk …………………………….
Członek Zarządu
Data:…………….…
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