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Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie – Organizacja Pożytku 

Publicznego zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 

0000140007 w dniu 27 listopada 2002 roku pod nazwą Fundacja „Nasi Milusińscy”. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS z dnia 14 

października 2009 roku fundacja przyjęła nazwę Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w 

Warszawie i uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego. 

Fundacja posiada numer statystyczny w systemie REGON : 015295529 oraz numer 

identyfikacji podatkowej : 524-24-46-570 . 

Siedziba fundacji znajduje się w Warszawie przy ul. Balkonowej 3 lok.36 . 

Zarząd fundacji stanowią społeczni jego członkowie: 

1. Pani Bogusława WIELGAT – Prezes Zarządu Fundacji; 

2. Pan Rafał WIELGAT            – v-ce Prezes Zarządu Fundacji . 

         (UCWAŁA RF z dnia 06.01.2011 ). 

Organem nadzorczym fundacji jest Rada Fundacji powołana uchwałą Zgromadzenia 

Fundatorów w dniu 17 sierpnia 2009 roku, z późniejszą  zmianą w składzie Rady Fundacji w 

dniu 05 listopada 2011 roku. 

         W skład Rady Fundacji wchodzą : 

 Pan Marek CZAPLIŃSKI – przewodniczący RF ; 

 Pani Joanna SZYMAŃSKA – sekretarz RF ; 

 Pani Barbara DANIELEWSKA – członek RF ; 

 Pan Norbert SZYMAŃSKI – członek RF . 

       Cele statutowe Fundacji : 

   Celem Fundacji jest: 

1. promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, 

2. świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i 

komunikacyjnych, 
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3. świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji, 

4. ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej, 

5. popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób dziecięcych, 

6. popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

7. podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta i 

ochrony zdrowia, 

8. edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw 

obywatelskich i praw pacjenta, 

9. popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego i higieny sanitarnej, 

10. organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, 

szkolnych, i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

11. opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się 

do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

12. badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

13. udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

14. integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

     W lutym 2011 roku zmieniono Statut Fundacji zgodnie z wymogami ustawowymi 

(Uchwała RF zatwierdzająca nowy statut  z dnia 25 luty 2011 roku ). 

    Do marca 2012 roku sporządzono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne 

fundacji, które po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji (Uchwała RF z dnia 26 marca 2012 

roku) zostało przesłane do organów kontrolnych zgodnie z terminami przewidzianymi w 

ustawodawstwie.  

Sprawozdania wysłano do : 

1. Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek ; 
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2. Ministerstwa Zdrowia ; 

3. Krajowego Rejestru Sądowego ; 

4. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . 

 

W 2012 roku przeprowadzaliśmy zbiórki publiczne. 31 sierpnia 2012r. zakończyliśmy 

Zbiórkę Publiczną przeprowadzona na podstawie zezwolenia MSWiA z dnia 19 sierpnia 2011 

roku na terenie RP.  

W październiku 2012 na podstawie nowego zezwolenia Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 22 października 2012 roku rozpoczęliśmy  nową Zbiórkę Publiczna na terenie 

RP. Termin jej zakończenia to 31 października 2013. 

W roku 2012 ze powyższych zbiórek publicznych zebrano kwotę 82 831,80 zł PLN.  

Ponadto z 1%  za okres rozliczeniowy za 2011 pozyskano kwotę :  393 133, 26 zł . 

         

         W październiku/listopadzie sporządzono analizę stanu naszej fundacji, wynikło iż 

czynnikami  hamującymi nasz rozwój jest ; 

a/ brak pracowników etatowych w fundacji ; 

b/ brak lokalu fundacji . 

Na podstawie powyższej analizy fundacja podjęła następujące działania w kierunku rozwoju: 

a. W lutym 2012 uruchomiliśmy lokal biurowy fundacji przy ul. Staniewickiej 14 ; 

b. W lutym 2012r. zatrudniono na postawie umowy o pracę dyrektora programowo- 

rozwojowego fundacji ; 

c. W październiku 2012 zatrudniono pracownika do pozyskiwania środków (fundraiser). 

        W dniu 31.12.2012 fundacja posiadała 73 stałych podopiecznych. 

Jednocześnie w 2012 pomogliśmy doraźnie 65 osobom, poprzez zakup leków, rehabilitacji 

oraz pokrywania kosztów wynikających z umowy z CZD . 

                Działania fundacji głownie ukierunkowaliśmy na przygotowanie rozwoju 

instytucjonalnego, którego głównym celem ma być zwiększenie potencjału fundacji, jej 
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możliwości świadczenia pomocy większej niż dotychczas liczbie podopiecznych oraz innym 

potrzebującym pomocy w chorobie jak i wychodzeniu z niej. 

          Prowadzimy działania ukierunkowane na dalsze promowanie wizerunku naszej fundacji 

oraz całokształtu działań prowadzonych przez nas i eksponowanie ich na zewnątrz . 

Działania informacyjne skierowane do osób fizycznych w bieżącym okresie rozliczeń 

podatkowych prowadzone są jeszcze intensywniej, niż w analogicznym okresie poprzedniego 

roku i ukształtowane są w celu pozyskiwania jak największej  kwoty z  1% dla naszych 

dalszych, skuteczniejszych działań  statutowych. 

Nasze obecne działania są ukierunkowywane na pozyskiwanie darczyńców 

„strategicznych” oraz planowanie udziału w konkursach zgodnych ze statutem fundacji, 

funduszach inicjatyw Obywatelskich.  

Z uwagi na sygnalizowane przez Opiekunów prawnych naszych podopiecznych 

potrzeby dodatkowego wsparcia w postaci doraźnej pomocy żywnościowej oraz rzeczowej 

planujemy w najbliższym czasie zmianę statutu, która uwzględni taką pomoc. Obecnie 

jesteśmy na etapie zebrania oświadczeń od opiekunów pranych, którzy potrzebują takiej  

pomocy . 

Wszelkie nasze poczynania maja obecnie aktualizacje i są promowane na stronie fundacji : 

www.pomocdzieciom.eu . 

                                                   
                                                                                                                     zarząd fundacji  
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