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1.  Dane organizacji pożytku publicznego 

 

1.1. Nazwa i dane rejestrowe 
 

Fundacja „Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa. 
Fundacja uzyskała w dniu 9 sierpnia 2007r. wpis do KRS pod numerem 0000286305, REGON: 
141079156; NIP: 524-26-19-349. Fundacja posiada własną stronę internetową pod adresem: www. 
fundacja.doz.pl oraz stronę dotyczącą konkursu grantowego www.mocpomocy.pl. 

W dniu 29 maja 2008r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

 

1.2. Skład organu zarządzającego 
 

Tomasz Kisiel  - Prezes Zarządu 

Adres zamieszkania: Wola Zaradzyoska, ul. Hubala 92 

Elżbieta Łacina - Członek Zarządu 

Adres zamieszkania: Łódź, ul. Wyszyoskiego 14/14 

 

1.3. Skład organu nadzoru 
 

Jacek Szwajcowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Anna Biendara  - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Dauenhauer  - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Molenda  - Członek Rady Nadzorczej 
Ignacy Przystalski  - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Cele statutowe Fundacji 
 

 pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności 
emerytom i rencistom, 
 prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, 
w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym. 
 

1.5. Sposób realizacji celów statutowych Fundacji 
 

 Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów 
leczniczych i materiałów medycznych, publikacje oraz organizowanie szkoleo i konferencji dla osób  
i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej; 
 dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalnośd 

http://www.fundacja.doz.pl/
http://www.fundacja.doz.pl/
http://www.mocpomocy.pl/
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pożytku publicznego;  
 w okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalnośd pożytku 
publicznego; 
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

1.6. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 ochrona i promocja zdrowia; 
  



FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE” 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012  
 
 

 

  
4 

 
  

2. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego 

w okresie sprawozdawczym 
 

2.1. Opis działalności pożytku publicznego 
 

Niniejszy punkt ma na celu podsumowanie prowadzonych przez Fundację „Dbam o Zdrowie” 
działao.  

Sposób działania 
Zgodnie z zapisami statutu za sposób realizacji celu statutowego zostało przyjęte m.in. 

finansowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych, dla osób, które znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W praktyce prowadzonej działalności przez organizacje 

pożytku publicznego niezwykle istotnym elementem jest ich transparentnośd i umiejętnośd 

rzetelnego i pełnego rozliczenia udzielanej pomocy. Tym co wyróżnia Fundację „Dbam o Zdrowie” 

są opracowane narzędzia, które dają pewnośd, że środki ofiarowane Fundacji a przekazane jako 

pomoc dla potrzebujących zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na finansowanie 

zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych.  

W tym celu Fundacja wykorzystuje karty podarunkowe „Podaruj Zdrowie”, na których 

zdeponowane środki mogą byd wykorzystane jedynie w aptece. W 2012 r. funkcjonowała również 

karta opracowana wspólnie z partnerem Fundacji, Fundacją Na Rzecz Dzieci z Chorobą 

Nowotworową Iskierka, oraz karta projektu Razem Możemy Więcej. 
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2.2.  Opis prowadzonych działao w 2012 roku 
 

2.2.1 AKCJA „ZOSTAO DARCZYOCĄ”  

Od początku swojej działalności Fundacja ma grono swoich podopiecznych, którym pomaga w 
ramach programu „Zostao Darczyocą”. Każdy uczestnik Programu Opieki Farmaceutycznej mógł do 
kooca 2012 r. przekazad swoje plusy na rzecz Fundacji i jej podopiecznych. Dzięki temu każdy 
pacjent apteki w prosty sposób mógł „zostad darczyocą”. 

Plusy można było przekazywad zarówno na Fundację jak i na jej podopiecznych (osób wymagających 
ciągłego i długoterminowego leczenia będących w trudnej sytuacji materialnej).  
Od 2010 r. każda osoba może przekazad plusy nie tylko w aptece, ale i samodzielnie poprzez stronę 
internetową www.pof.pl.  

Akcję „Zostao Darczyocą” wspierają znane osoby. Pierwszą z nich, która zechciała wspomóc 
Fundację była łódzka artystka operowa – Anna Cymmerman. Program ten wspiera również łódzki 
himalaista Piotr Pustelnik, koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski oraz Dariusz 
Stachura – jeden z trzech Polskich tenorów. W 2011 r. do grona Ambasadorów Fundacji dołączyła 
sędzia Anna Maria Wesołowska. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pof.pl/
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2.2.2 PODOPIECZNI FUNDACJI 

W 2012 r. pod opieką Fundacji znalazło się 44 podopiecznych, w tym 22 dzieci. W tym 12 osób 
zgłoszonych do programu w tymże roku. Są to osoby cierpiące na choroby przewlekłe, m.in. 
nowotwory, mukowiscydoza, stwardnienie rozsiane, aspergiloza, dziecięce porażenie mózgowe, 
autyzm oraz osoby, które uległy wypadkom. 

Dla nich to zostały utworzone  specjalne konta. Każdy pacjent aptek mógł przekazad swoje plusy w 
Programie Opieki Farmaceutycznej na rzecz podopiecznych Fundacji. Ponadto każdy chętny 
darczyoca może przekazywad dowolne kwoty darowizn oraz dedykowad swój 1% podatku dla 
wskazanej przez siebie osoby. 

 

 

Plakaty promujące program „Zostao Darczyocą” 
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Podopieczni Fundacji 

 

2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

W 2012 r. kontynuowała projekt Razem Możemy Więcej.  Projekt ten miał na celu integrację i 
rozszerzenia współpracy z innymi organizacjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia, które 
wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Działając pod hasłem ”Razem możemy więcej”, wspólnie 
przekazujemy cykliczną pomoc w postaci specjalnie w tym celu zaprojektowanych kart na leki. Dzięki 
współpracy między organizacjami pomoc trafiła do podopiecznych 34 organizacji m.in. dla dzieci, osób 
niepełnosprawnych, samotnych matek, osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. Od marca do grudnia 2012 r. realizowane były projekty w ramach konkursu grantowego. 
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KONKURS GRANTOWY „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”  

Jednym z działao podjętych w ramach projektu jest Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany 

do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeo oraz innych instytucji działających 

w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Konkurs ogłoszony został 1 grudnia 2011 r. Termin 

przyjmowania wniosków ustalono na 31 stycznia 2012 r. a realizacja projektu trwała od marca – grudnia 

2012 r. W grudniu 2012 r. ogłoszono drugą edycję konkursu grantowego, który realizowany będzie w 2013 r. 

Cele konkursu grantowego: 

  uświadomienie problemu społecznego, jakimi są bariery w dostępie do leków  

  wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej  

  wspieranie działao mających na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków 

medycznych  

 dotarcie z pomocą w zakupie leków oraz innych środków medycznych do określonej grupy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chorych, starszych, bezrobotnych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 

 

W składzie komisji konkursowej I grantu weszli m.in. dr n. med. Konrad Szosland – Zakład Endokrynologii 

CZMP, mgr farm. Andrzej Cylke – członek sądu aptekarskiego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. 

Zaproszenie do składu komisji konkursowej w II grancie przyjęli dodatkowo Agata Tomaszewska – Forum 

Darczyoców, Paweł Sądej – pracownik MOPS-u, Ks. Jacek Ambroszczyk – dyr. Caritas – Łódź. 
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Wszelkie informacje o konkursie można było uzyskad na stronie www.mocpomocy.pl, opracowano również 

specjalną kartę dotyczącą projektu Razem Możemy Więcej. 

Kwota wspólnego projektu „Razem Możemy Więcej” to 1 176 900, 00 zł  

 

 

 

 

 

 
Obrady Komisji Konkursowej I Grantu – luty 2012 r. 

http://www.mocpomocy.pl/
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Uroczyste przyznanie Grantów w Konkursie Razem Możemy Więcej – marzec 2012 r. 

 

2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

Od 2009 r. Fundacja prowadzi projekt mający na celu pomoc samotnym matkom przebywającym 
w rożnych instytucjach niosącym im pomoc. Fundacja przekazuje tym placówkom pomoc na zakup 
leków i art. medycznych, które pokrywa ich roczne zapotrzebowanie. Pod opieką Fundacji 
znajdowało się 15 DSM. W 2012 r. do projektu przystąpiła kolejna placówka mieszcząca się 
w Laskach. W listopadzie 2012 r. na spotkaniu w Łodzi z przedstawicielami Domów Samotnej Matki 
i przyznano kolejną pomoc. Wg stanu na październik 2012 r. pod opieką 16 placówek 
było ok. 294 dzieci oraz 294 kobiet. Kwota przyznanej pomocy to 120 000, 00 zł. Udział w spotkaniu 
wzięła sędzia Anna Maria Wesołowska, która spotkała się z przedstawicielami placówek z całego 
kraju oraz z mieszkankami łódzkiego domu. Podzieliła się z nimi swoim doświadczeniem a także 
udzielała porad jak kobieta ma walczyd o swoje prawa i chronid dziecko przed oprawcą. Podczas 
spotkania przeprowadzony został również „Test świadomego rodzica”, który przeprowadziła 
Fundacja Rodzice Przyszłości. Patronem honorowym testu jest małżonka Prezydenta RP pani Anna 
Komorowska. 
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2.2.5. POMOC DLA FUNDACJI UDARU MÓZGU  

W listopadzie 2012 r. Fundacja dzięki wsparciu fundatora – Pelion S.A. zorganizowana została kolejna 
już 3 kolacja charytatywna, z udziałem podróżnika Tomasza Grzywaczewskiego, który przeszedł szlakiem 

Wręczenie pomocy Domom Samotnych Matek i spotkanie z sędzią  

Anną Marią Wesołowską, Łódź, listopad 2012 r. 
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ucieczki z sowieckiego łagru Witolda Glioskiego drogę z Jakucka do Kalkuty. Pan Tomasz opowiedział 
gościom spotkania o swojej trwającej pół roku wyprawie przez Rosję, Mongolię Chiny i Indie.  Całkowita 
uzbierana kwota z kolacji przekazana została dla Fundacji Udaru Mózgu. Kwota darowizny przekazana 
przez uczestników kolacji na ten cel wyniosła 30 170 zł 

 

  

 

 

2.2.6 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 

Spotkania z samotnymi matkami w ramach kampanii 1% 

W ramach kampanii 1% Fundacja zainicjowała spotkania matek samotnie wychowujących dzieci ze 
znanymi osobami, które podzieliły się z nimi swoim doświadczeniem. W Krakowie z paniami spotkał 
się znany aktor Krzysztof Globisz, który poprowadził zajęcia z autoprezentacji. Kobiety mogły też 
porozmawiad z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sprawach związanych z 
zatrudnieniem, szkoleniami, pisaniem cv, itp. W Łodzi z matkami spotkała się sędzia Anna M. 
Wesołowska.  

Nakręcony został materiał z dwoma byłymi mieszkankami domu samotnej matki, które dzięki 
wsparciu i pomocy opiekunów uzyskały wykształcenie, zdobyły pracę i założyły szczęśliwe rodziny.  

Problemowi samotnych matek oraz kampanii 1% została dedykowana specjalna strona 
www.mamymoc.pl, prowadzony był również blog inspirowany historiami kobiet znajdujących się w 
Domach Samotnych Matek, 

 

Kolacja charytatywna z udziałem Tomasza Grzywaczewskiego na rzecz Fundacji Udaru Mózgu – 

listopad 2012 r. 

http://www.mamymoc.pl/
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Plakaty kampanii 1% 2012 r., „Samotna mamo nie jesteś sama” 
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2.2.7. ŁÓDŹ MARATON DBAM O ZDROWIE – ZBIÓRKA PUBLICZNA  

W kwietniu 2012 r. podczas Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie zgodnie ze zgodą Prezydenta Miasta Łodzi 
(Decyzja Nr DOA-SO-IV.5311.1.2012 r.) Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznej 
Fundacji Magdy Nowak na zakup aparatu słuchowego. Podczas zbiórki zebrano 1312, 08 zł. W akcji tej 
pomagała grupa biegaczy „Spartanie”. Wyniki zbiórki podano do publicznej wiadomości w gazecie 
Polska Dziennik Łódzki w dniu 2-3 lipca 2011 r. Dzięki uzyskanym w ten sposób kwotom, a także pomocy 
Fundacji dziewczynka otrzymała aparat słuchowy. 

Drugi maratooczyk pan Sławomir Narel biegł, aby pomóc w zakupie sprzętu sensorycznego dla 5-cio 
letniego autystycznego chłopca Mateusza Pabiaoczyka 

 

Spotkanie z Krzysztofem Globiszem w Piwnicy Pod Baranami – Kraków - luty 2012 r. 

Plakat promujący ideę charytatywności podczas maratonu. 
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Spartanie biegną dla Magdy. 

Sławomir Narel z Mateuszem i Wolontariuszami Fundacji.  

Mateusz dwiczący na ścieżce sensorycznej 

partanie biegną dla Magdy. 
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2.2.8.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Współpraca z Caritas 

Po raz piąty Fundacja wsparła organizowaną przez łódzki Caritas akcję „Serce na Gwiazdkę”, dzięki 
której do świątecznych paczek dla najbiedniejszych rodzin z Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Zgierza oraz Łasku dołączone zostały karty na zakup leków i witamin dla 
dzieci. W 2012 r. przekazano na pomoc najuboższym rodzinom kwotę 12 500, 00 zł.                                        

Pomoc w wysokości 10 000, 00 zł przyznano również na świąteczną akcję organizowaną przez 
Caritas Archidiecezji Katowickiej. 

 

 

Wręczenie podziękowao dla darczyoców akcji „Serce na Gwiazdkę 2012 r.” Caritas Łódź oraz świąteczna 
karta „Podaruj Zdrowie” 

 

 

Malowane Nadzieją   

Od początku swojej działalności Fundacja Dbam o Zdrowie wspiera organizowaną przez Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej akcje „Malowane Nadzieją”, gdzie licytowane 
są pisanki wykonane ze strusich jaj.  W 2012 r. podczas organizowanej aukcji Fundacja przekazała 
pomoc w wysokości 6 000, 00 zł 
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                  Fundacja wspiera Łódzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Malowane Nadzieją” – 2012 r. 
 

 

 

 Współpraca z portalem siepomaga.pl 

 

Czwarty rok Fundacja współpracuje z portalem społecznościowym www.siepomaga.pl. 
Dzięki zbiórkom na portalu Fundacja mogła wspomóc swoich podopiecznych. W 2012 r. 
prowadzono 6 zbiórek: na wzmacniacz słuchu dla Madka, dla Piotra na lek na SM, dla Joanny na 
pompę insulinową, Magdy na aparat słuchowy, Mateusza na sprzęt sensoryczny, dla Daniela na 
insulinę. Fundacja prowadziła na portalu zbiórki zgodnie ze zgodą MSWiA (Decyzja NR 252/2011 od 
31 października 2011 r. do 30 września 2012 r.) Ogłoszenie wyników zbiórki nastąpiło w Gazecie 
Prawnej z dnia 16 października 2012 r. (całkowity dochód ze zbiórki to kwota 24 610, 25 zł.  Kolejne 
zbiórki na portalu prowadzone były zgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
(Decyzja NR 14/2012 z dnia 18 września 2012 r.) 

 

 

 Dzięki zbiórce funduszy na portalu siepomaga.pl, pani Asia otrzymała pompę insulinową,  Magda 

aparat słuchowy, Mateusz sprzęt sensoryczny 

http://www.siepomaga.pl/


FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE” 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012  
 
 

 

  
18 

 
  

Promocja Fundacji na targach, sympozjach i konferencjach. 
 

Fundacja uczestniczyła w targach organizowanych przez Polską Grupę Farmaceutyczną i firmę Dbam 
o Zdrowie, aby promowad wśród uczestników idę pomocy osobom, których nie stad na zakup 
leków. Promowała ideę przekazywania 1% a także wsparcia programu Zostao Darczyocą. Fundacja 
miała również możliwośd przedstawienia swoich działao podczas konferencji organizowanej na 
Uniwersytecie Łódzkim. 

    

 

Akcja „Wesoły Dzieo Dziecka” oraz „I Ty możesz zostad Św.Mikołajem” 

Z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek mali podopieczni Fundacji otrzymali prezenty zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami i życzeniami. Zwłaszcza z okazji Mikolajek wszyscy mali podopieczni pisali listy do Św. 
Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty. Wolontariusze oraz przyjaciele Fundacji z Grupy Kapitałowej 
Pelion spełnili ich życzenia przynosząc zabawki, ubranka, słodycze, książki, gry, itp. Każdy podopieczny 
otrzymał również list od Św. Mikołaja. Paczki z prezentami rozwieźli ubrani z czapeczki Mikołaja 
pracownicy firmy Pharmalink. 

 
 Z wizytą u Oskara 
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Akcja „Leki za tonery” 

W 2012 r. Fundacja kontynuowała akcję „Leki za tonery”, którą zainicjowała w 2011 r.  Partnerzy i zaprzyjaźnione z 
Fundacją instytucje z terenu całego kraju przez cały rok zbierają  zużyte tonery, które skupuje  firma Printeco a 
pozyskane środki przekazują Fundacji. Środki te Fundacja przekazuje swoim podopiecznym, jako dodatkowa 
forma wsparcia w zakupie leków. Praktyka ta została uznana za jedną z dobrych praktyk i zamieszczona w 
wydanym w marcu 2012 r. raporcie Dobre Praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

 

 

 

 

Wolontariusze rozwożą prezenty. Z wizytą u Ady 

Plakaty promujące akcje „Leki za tonery”  
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Z wizytą u podopiecznych 

Przez cały rok Wolontariusze Fundacji odwiedzali i pomagali naszym podopiecznym. Organizowali zbiórki 

zabawek, żywności, ubrao, gier i art. szkolnych.  Wspomagali zarówno osoby fizyczne będące naszymi 

podopiecznymi jak i instytucje i fundacje. Pomagali w załatwianiu spraw w urzędach oraz inicjowali wizyty u 

lekarzy i w szpitalu. 

Dzięki wsparciu Zakładów Farmaceutycznych „Unia” podopieczna naszej Fundacji pani Stanisława otrzymała 

niezbędne do leczenia maści, a pan Robert a materiały opatrunkowe. Odwiedzaliśmy podopiecznych 

zaprzyjaźnionych Fundacji, aby pobawid się z dziedmi i wymienid doświadczeniami z ich opiekunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U chorych dzieci w Fundacji Dom w Łodzi   

Pani Stenia z Anią Wolontariuszką Fundacji  Z wizytą u Mateusza i Kuby  
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Obchody 5 – lecia  

W 2012 r. Fundacja obchodziła piątą rocznicę powstania, dlatego też był to szczególny rok. Podczas Dnia 
Wolontariusza obchodzonego 5 grudnia była okazja do podziękowao wszystkim wolontariuszom oraz 
wspierającym nas firmom. Podczas spotkania wyróżnieni zostali Wolontariusze i Firmy Roku. 

 

 

 

 

 

 

Dzieo Wolontariusza 2012 r. 
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2.2.9. WYKAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FUNDACJI 

Przez cały 2012 r. Fundacja wspierała pomocą różne instytucje oraz fundacje, które zwracały się  
o pomoc na wykupienie leków przez swoich podopiecznych.  

 
1. Fundacja „Odzew” (Leszno) 
2. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Oddział Warszawski (Warszawa) 
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (Kalisz) 
4. Polskim Towarzystwem Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” (Warszawa) 
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” (Żory) 
6. „Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego (Warszawa) 
7. Chrześcijaoskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Jaworzno) 
8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębickie (Dębica) 
9. Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” (Łódź) 
10. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci (Rzeszów) 
11. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” (Zakliczyn) 
12. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie (Stalowa Wola) 
13. Caritas Archidiecezji Warmioskiej (Olsztyn) 
14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie (Dzierżoniów) 
15. Caritas Archidiecezji Krakowskiej (Kraków) 
16. Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej „Otwarta Dłoo” (Lubin) 
17. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Kraków) 
18. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER (Kraków) 
19. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Wrocław) 
20. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku (Płock) 
21. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami 
(Kraków) 
22. Fundacja Niesiemy Nadzieję (Poznao) 
23. Fundacja świętego Barnaby (Częstochowa) 
24. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu (Jarosław) 
25. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (Częstochowa) 
26. Fundacja Hospicyjna (Gdaosk) 
27. Fundacja L’ARCHE (Śledziejowice) 
28. Stowarzyszenie „Dad Nadzieję” (Lubin) 
29. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Lubinie (Lubin) 
30. Zakład Opiekuoczo-Leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej (Zator) 
31. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
(Strumieo) 
32. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie (Puławy) 
33. Fundacja „Iskierka” na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową (Warszawa) 
34. Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty „Barka” (Chudobczyce) 

35. Fundacja Dom w Łodzi (Łódź) 
36. Fundacja Integracja JP II (Łódź) 
37. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej (Łódź) 
38. Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Łódź) 
39. Caritas Archidiecezji Katowickiej (Katowice) 
40. Stowarzyszenie Dobroczynności im. Jana Pawła II przy Parafii Opatrzności Bożej 
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41. Fundacja ExAnimo (Warszawa) 
42. Dom Samotnych Matek z Dziedmi w Wieluniu 
43. Noclegownia dla Kobiet w Płocku w Płocku 
44. Hostel dla Bezdomnych Rodzin w Poznaniu 
45. Gminny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Stargardzie Szczecioskim 
46. Dom Samotnej Matki w Laskach 
47. PCBR Monar Markot Gdaosk Dom dla Samotnych Kobiet z Dziedmi w Gdaosku 
48. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie 
49. Dom Nazaret dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziedmi Zgromadzenia Sióstr Małych 

Misjonarek Miłosierdzia w Otwocku 
50. Schronisko św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziedmi. Noclegownia dla 

Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu 
51. Dom Samotnej Matki Stowarzyszenie Monar w Pobiednej 
52. Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego "Caritas" 
53. Schronisko dla Matki i Dziecka w Zielonej Górze 
54. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" w Warszawie 
55. Dom Samotnej Matki w Łodzi 
56. Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziedmi w Koszalinie 
57. Dom dla Samotnych Matek z dziedmi Monar - Markot w Zbójnej 
58. Fundacja Udaru Mózgu (Łódź) 
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 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Dobra praktyka 

Od kilku lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydaje raport dobrych praktyk, w którym opisywane są 
najciekawsze dobre praktyki minionego roku, czyli działania firm w zakresie CSR. W marcu 2013 
ogłoszono raport za 2012 r., w którym docenione zostały trzy akcje prowadzone przez Fundację Dbam o 
Zdrowie: 

 

 

 

 Kampania „Samotna mamo nie jesteś sama” 

 Projekt „Razem Możemy Więcej” 

 „I Ty możesz zostad Św. Mikołajem”  
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2.3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego 

 

Cały kraj 

 

2.4. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym: 

 

Osoby fizyczne: 472 

Osoby prawne: 75 
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3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął osiem uchwał, których odpisy stanowią 

załączniki do niniejszego sprawozdania merytorycznego. 

 

5. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych. 
  

Nie wystąpiły inne zdarzenia prawne o skutkach finansowych, poza bieżącymi, zwykłymi 

umowami darowizn otrzymanych i przekazanych oraz kosztami związanymi z bieżącą 

działalnością. 

  

6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

Przychody uzyskane przez Fundację w 2012 roku wynosiły 1.276.596,42 zł. i w całości 

pochodziły z darowizn oraz oprocentowania lokaty jednodniowej wg poniższego zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych – 1.068.378,25 zł. 

- od osób fizycznych –   9.642,00 zł. 

- z tytułu 1% - 93.382,47 zł. 

- uzyskane ze zbiórek publicznych – 46.811,97 zł. 

- darowizny rzeczowe od osób prawnych – 46 712, 76 zł. 

b. odsetki bankowe od lokaty O/N – 11.668, 97 zł 

Fundacja nie prowadziła i nie uzyskiwała przychodów z działalności gospodarczej. 

 

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów 

 

Do kosztów działalności fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych 

oraz koszty administracyjne wg poniższego zestawienia:       

a. koszty realizacji celów statutowych Fundacji – 1.311.119,02 zł. 
b. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie itp.) – 65.884, 23 zł. 
 



FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE” 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012  
 
 

 

  
27 

 
  

8. Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń 

 

a. w okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach realizacji celów statutowych zatrudniała 2 
pracowników na podstawie umowy o pracę. Łączne koszty wynagrodzeni w 2012 roku 
wyniosły: 
- wynagrodzenia brutto – 59.675,67 zł. 

- składki pokrywane przez płatnika – 12.715,02 zł. 

W roku 2012 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 

wolontariuszy.  

 

b. w okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali 
wynagrodzeń 

 

9. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych 
pożyczek. 
                                                                                                                 

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych. 
 

Fundacja posiada rachunek bankowy bieżący w ING Banku Śląskim S.A., w ramach którego 

zawarła umowę lokaty jednodniowej automatycznej (overnight). Wartość środków 

ulokowanych na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 207.653,68 zł. Odsetki od lokat na 

rachunku bankowym wyniosły w 2012 roku 11 668, 97 zł. 

 

11.  W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych 
obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego. Nie 
nabywała też żadnych nieruchomości i pozostałych środków 
trwałych. 

 

12.   Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 
305.511,68 zł, wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku 
wyniosła 95.856,62 zł zaś Fundusze własne wyniosły 209.655,06 zł. 
Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2012. 

 

13. W 2012 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała 
świadczeń odpłatnych. 
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14. W 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez 
podmioty państwowe i samorządowe. 
 

15. W 2012 roku w Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole.  
 

16. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych i składanych deklaracjach 
 

Fundacja złożyła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do właściwego 

Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 za rok podatkowy 2012. 

Z deklaracji wynika, że na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe z tytułu 

podatku dochodowego od osób prawnych.za 2012 r., w zawiązku ze stratą podatkową. 

 

Ponadto Fundacja złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację PIT-4R w związku 

z przekazywaniem w ciągu roku dochodowy od osób fizycznych (dot. wypłaconych 

wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń). Na koniec 2012 roku Fundacja posiadła zobowiązanie 

z tytułu deklaracji PIT-4 za m-c XII/2012 w kwocie 646, 00 zł., które zostało uregulowane w 

ustawowym terminie zapłaty.                

                                                                   

                                                                            Z A R Z Ą D     F U N D A C J I 

 

       Prezes Zarządu  Tomasz  Kisiel                   …................................................... 

 

 

      Członek Zarządu Elżbieta Łacina                  ...................................................... 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. 

 


