
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI  WSPIERANIA  OSÓB  PRZEWLEKLE  I  
NIEULECZALNIE  CHORYCH „JESTEM“ 
 ZA  OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018  
 
Podstawa prawna : art.  12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (Dz. U. Z 1991 r., nr 46, poz 203 z późniejszymi 
zmianami); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 
maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 
z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.  529). 
 
1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, 

cele  statutowe Fundacji : 
- Fundacja Wspierania Osób Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych 

„Jestem“ 
- Siedzibą Fundacji jest Warszawa 
- Adres : ul. Rymanowska 36, 02-916 Warszawa 
- Fundacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 8 listopada 2012 
roku pod nr. 0000439338. 

- Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON : 146375014, w 
którym działalność została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji 
Działalności  jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej nie sklasyfikowana : 9499z. 

- Skład Zarządu Fundacji Wspierania Osób Przewlekle i Nieuleczalnie 
Chorych „Jestem“ : 
 
Prezes : 
Izabella Dembińska 

ul. Rymanowska 36, 02-916 Warszawa, 

 

Wiceprezes 
Ewa Anna Kosakowska 

ul. Bluszczańska 50/5,  00-712 Warszawa, 



- Celem działalności statutowej Fundacji są działania na rzecz   
przywrócenia do aktywności osob nieuleczalnie i przewlekle chorych, 
wyłączonych z życia społecznego z powodu choroby; 
organizowanie opieki nad osobami nieuleczalnie i przewlekle 
chorymi, szczególnie na choroby nowotworowe; 
udzielanie pomocy i wsparcia chorym i ich rodzinom; 
organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, 
propagowanie idei szacunku dla życia a także działalności 
charytatywnej; 
organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych 
dla osób chorych, ich rodzin oraz osób im pomagającym. 
 

2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej : 
- organizowanie i udzielanie opieki duchowej, psychologicznej i 

socjalnej osobom dorosłym chorym głównie na choroby 
nowotworowe 

- udzielanie pomocy rodzinom osob chorych szczególnie na choroby 
nowotworowe 

- wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych 
- działalność edukacyjna dla osób chorych i ich rodzin na rzecz 

przywrócenia do aktywności w sytuacji wyłączenia z życia 
społecznego z powodu chorób, udział w życiu kulturalnym miasta : 
muzea, teatry, koncerty, wycieczki itp. 

- promocja i organizacja wolontariatu 
- działalność charytatywna 
- promowanie zdrowego stylu życia oraz żywienia 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach 
finansowych. 

Fundacja powstała w grudniu  2012 roku.  
W 2018 r. dr n.med. Ewa Kosakowska – wiceprezes zarządu ukończyła na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, z wynikiem bardzo dobrym, podyplomowe 

studia w zakresie „psychoonkologia w praktyce klinicznej“.  

Fundacja skupia się na prowadzeniu działań statutowych. 
Działalność Fundacji w 2018 roku : 
- w zajęciach Fundacji uczestniczy ok 50 osób oraz wolontariusze. 

Chorzy przywożeni są przez wolontariuszy charytatywnie lub 



dojeżdżają środkimi transportu miejskiego. Uczestnicy mają do 
dyspozycji salę i kuchnię. Opiekę nad nimi sprawują wykwalifikowani 
wolontariusze. Uczestnicy zajęć biorą aktywny udział w imprezach 
organizowanych przez wolontariuszy oraz miasto Warszawa.(wyjście 
do Powsina-Ogród Botaniczny, Konstancina, Góra Kalwaria-

sanktuarium św. S.Papczyńskiego, Milanówek-św. Charbel, wizyta w 

Izabelinie, udział w meczu polo w Żurawnie). 
- uroczyste kolędowanie z chorymi, ich rodzinami, wolontariuszami i 

przyjaciółmi  7.01.2018 r. 
Uzbierano 15.650 zł  

- kiermasz domowych przetworów i ciast  7.10.2018 w Nabo Cafe.            
Uzbierano19.970 zł 

- Wszystkie pieniądze uzyskane z kwesty z całego roku zostały 
przekazane na cele statutowe naszej Fundacji 

- W Fundacji głosili prelekcje i prowadzili seminaria: regularne 
spotkania ze studentami muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,  
Prelekcje- Lucyna Gromadzka – podróż do Chile, Jaś Belina-Brzozowski 

– Indie, pan Halat – muzyk, Małgorzata Fotek – zajęcia z ceramiki, Ojciec 

Eugeniusz – historia sztuki, prof. Piotr Dyczek – zajęcia o archeologii, 

Joanna Kaczor – historia sztuki, Ola Karkowska – opowieści o statku 

Batory, Jacek Cichocki – prelekcje na temat obronności kraju. Elżbieta 

Cyganek – prelekcja na temat ikon. 

Światowy Dzień Chorego poprowadziła  Maria Stachurska, która mówiła 

o szkaplerzu 
-  Wolontariusze Fundacji Jestem poszerzają swoje kompetencje 

korzystając ze szkoleń dla wolontariuszy w hospicjum domowym na 
Tykocińskiej, oraz regularne szkolenia z psychoonkolog p. Bożeną 
Winch. 

 
 
4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

 
- wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (darowizny) –  

1.149.328,38 zł  
- przychody własne – zyski ze sprzedaży przetworów, kwesty – 

35.630,02 zł  
 



5. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez 
fundację: 

 
- Fundacja nie prowadziła w 2018 roku odpłatnych świadczeń w 

ramach celów statutowych, nie ponosiła również kosztów tych 
świadczeń. 

 
6. Fundacja Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych 

Jestem. 
 
7. Informacja o poniesionych kosztach: 

 
- Realizacja celów statutowych 37.366,21zł 
 
- Administracja – 4.216,72 zł 
1) Opłaty bankowe i pocztowe – 939,76zł 
2) Usługi księgowe – 1.476,00 zł  
3) Usługi xero – 1.033,20 zł  
4) Materiały biurowe 767,76 zł 
 
- Pozostałe koszty 39.255,91 zł 

 
Łącznie 80.838,84 zł  
 
 
9. Dane o : 
- liczbie osob zatrudnionych z podziałem na stanowiska: 
- Prezes 1 
- Wice prezes 1 
- Wolontariusze 18 
Osoby te nie pobierają żadnego wynagrodzenia 
Fundacja nie zatrudniała żadnej osoby na podstawie umowy o 

prace.  
 
Księgowość: Biuro Rachunkowe Jarosław Sowa prowadzący 

działalność gospodarczą w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 
9c/35, NIP: 9511013238 



 
Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej w roku 2018. 
 
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fudacji: 
 
łącznej kwocie wynagrodzeń 
 
- wynagrodzenia 0,00 
- nagrody 0,00 
 
łącznie 0,00 
 
11. Dane o wyokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego 
członkom Zarządu: 
 
Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierali 
wynagrodzenia, premii i innych świadczeń 
 
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o 
dzieło i innych umów 
 
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia księgowości przez Biuro 
Rachunkowe Jarosław Sowa z siedzibą w Miński Mazowickim, ul. 
Budowlana 9 C m 35  - 1.476 zł (fakturę za rozliczenie wystawiono 
w 2019 roku). 
 
13. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych: 
 
nie dotyczy 
 
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
 
Fundacja nie posiada lokaty na rachunkach bankowych 
 
15. Dane o nabytych oblikacjach: 
 
nie dotyczy 



 
16. Dane o udziałach i nabytych akcjach w spółkach Prawa 
Handlowego 
 
nie dotyczy 
 
17. Dane o nabytych nieruchomościach: 
 
Nieruchomość położona w Warszawie przy ulicy Sławkowskiej , 
Dzielnica Mokotów, stanowiąca działkę gruntu oznaczona 1/12 o 
powierzchni 0,0934 ha(księga wieczysta WA2M/00339992/6 
prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w 
Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych) 
 
18. Dane o nabytych środkach trwałych 
 
Fundacja posiada środek trwały w postaci gruntu . 
 
19. Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych w 
sprawozdaniach finansowych: 
 
aktywa trwałe: 
 
- środki trwałe 700.000,00 
- wartości niematerialne i prawne 0,00 
- inwestycje długoterminowe ( obligacje skarbowe) 0,00 

 
aktywa obrotowe: 
 
- należności i roszczenia 0,00 
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 508.222,14 zł 
- środki pieniężne w kasie 15,00 zł 

 
 
 
 
 



pasywa 
 
fundusze własne 
- fundusz statutowy 2500,00 zł 
- wynik finansowy z rozliczenia  od stycznia do grudnia 2018 
- Wynik finansowy podatkowy 1.206.083,59zł 
 
20. Dane o zobowiązaniach:  
 - nie dotyczy 
 
Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w 
sprawozdaniu finansowym Fundacji, sporządzonym zgodnie 
z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz.U.121, poz. 591 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 
137, poz. 1539). 
 
21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe 
 
nie dotyczy. 
 
22. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.  
Fundacja składa deklarację CIT-8, CIT-8/O, CIT-D oraz 
sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy trwający od 
01.01.2018 do 31.12.2018 r.  
 
23.  W okresie sprawozdawczym  2018 nie była przeprowadzona 
kontrola.  
 
 


