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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 status 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 . 

Adres biura i adres do korespondencji: 05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326 lok. 231 

 

Zarząd Fundacji stanowią społeczni jego członkowie: 

1. Pani Bogusława Wielgat – Członek Zarządu Fundacji; 

2. Pan Rafał Wielgat – Członek Zarządu Fundacji . 

(UCHWAŁA 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: 

1. Pani Joanna Szymańska – sekretarz Rady Fundacji, 

2. Pani Barbara Danielewska – członek Rady Fundacji, 
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Cele statutowe Fundacji: 

Celem Fundacji jest: 

1. promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, 

2. świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych, 

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, 

15. niesienie pomocy socjalnej. 

Zgodnie z zapisami w Statucie Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,  

b. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,  

c. prowadzenie działalności naukowej i badawczej, tworzenie i utrzymywanie własnych ośrodków 

naukowych i badawczych,  

d. organizowanie kulturalnej, naukowo-badawczej, artystycznej oraz turystycznej współpracy z 

zagranicą,  

e. organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków szkoleniowych i dydaktycznych oraz ośrodka 

badań społecznych,  
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f. prowadzenie ośrodka rehabilitacji i poradnictwa, 

g. refundację wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją. 

 

Realizacja celów statutowych 

Misją Fundacji jest pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku fundacja miała 163 zdeklarowanych podopiecznych. 

Wspieramy ich w procesie leczenia poprzez: 

1. pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym; 

2. finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części 

nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON; 

3. pokrycie kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu w przypadku, gdy 

pobyt ten jest konieczny ze względów medycznych; 

4. pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym 

przebywa chore dziecko; 

5. pokrycie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na wizyty lekarskie i zbiegi rehabilitacyjne. 

Decyzja dotycząca wydatkowania środków zapada na podstawie wskazań medycznych. W większości 

przypadków jest podejmowana na pisemny wniosek zalecenia lekarza specjalisty lub lekarza prowadzącego.  

W roku sprawozdawczym na pomoc podopiecznych  wydano 350728,25 zł.  
 
Podopieczni Fundacji liczą na nas nie tylko przy okazji wystąpienia potrzeb okołomedycznych, w których 

zaspokojeniu możemy pomóc w ramach działalności statutowej. Dla wielu rodzin jesteśmy jedyną ostoją w 

codziennych problemach.  

Nieśliśmy pomoc w: 

- zaopatrzeniu rodzin w opał na zimę, 

- wyposażeniu członków rodzin podopiecznych w ubrania i obuwie, 

- zaopatrzenia w produkty żywnościowe na święta, 

- wyposażeniu w używany sprzęt komputerowy, 

- wyposażeniu w używane telefony komórkowe. 
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W niesieniu tego rodzaju pomocy Fundacja zawsze mogła liczyć na dodatkowe wsparcie. Partnerzy organizacji 

(osoby prywatne i instytucje) nieodpłatnie włączały się do konkretnych działań na rzecz podopiecznych. 

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją im. Eisenhowera, dzięki której nasi Podopieczni i inne osoby potrzebujące 

wsparcia, mające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują zrewitalizowany sprzęt komputerowy. Na 

remonty komputerów przeznaczone są środki pochodzące z 1% dedykowane w celu szczegółowym specjalnie 

na ten cel. 

 

Oprócz stałych, zdeklarowanych podopiecznych Fundacja niesie doraźną pomoc dzieciom wskazanym przez 

Poradnię Pomocy Społecznej na podstawie umowy z Instytutem Centrum Zdrowia Dziecka. 

Pomoc ta dotyczy w głównej mierze opłacenia pobytu rodzica przy łóżku dziecka w roku 2020 wydano na nią 0 

zł  

Turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych 2 265,00 zł oraz zabiegi rehabilitacyjne 10 657,00 zł razem wydatki 
na rehabilitacje 12 922,00 zł 
Materace przeciwodleżynowe, łózka 2 208,00 zł 
Ortezy 1 325,00 zł 
Wyposażenie, materiały budowlane 3 593,50 zł 
Pomoc społeczna 1 970,32 zł  
Hospitalizacja podopiecznych 19 681,00 zł  
Czesne za przedszkole specjalistyczne 8 228,00 zł 
 
Fundacja wspiera swoich małych podopiecznych m.in. poprzez refundacje kosztów ich 
leczenia 234 586,54 zł 
 
Działania Fundacji zmierzające do pozyskania środków finansowych na pomoc podopiecznym: 

- promowanie darowizn celowych z przeznaczeniem dla poszczególnych  podopiecznych za pośrednictwem 

ulotek i plakatów – zaangażowanie rodziców w akcję kolportażu; 

- zamieszczanie apeli indywidualnych podopiecznych za pośrednictwem portali pomocowych – 

PomocSieLiczy.pl, Siepomaga.pl; 

- kontynuacja, zbiórki publicznej do skarbon stacjonarnych (zebrano 2205,00 zł) 

- udostępnienie za pośrednictwem Internetu programu komputerowego do rozliczania PIT z możliwością 

dedykowania wpłat na cele szczegółowe. 

 

Pozostała działalność promocyjna i informacyjna: 

- prowadzenie strony internetowej Fundacji – zintensyfikowanie aktualizacji; 

- prowadzenie profilu na Facebook’u – osiągnięcie poziomu 93 tys. fanów – przekazywanie tą drogą informacji z 

zakresu prawa, aktualności medycznych, dotyczących pomocy społecznej i działań Fundacji; 

- kampania AdWords prowadzona za pośrednictwem Google; 
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- wykorzystanie kanałów informacyjnych osób i instytucji wspomagających – obrandowienie kontenerów 

Fundacji oraz OLATEXU logotypem Fundacji; 

- akcja informacyjna poświęcona potrzebom naszych Podopiecznych realizowana w mediach lokalnych (wykaz 

przykładowych artykułów i audycji na stronie: https://pomocdzieciom.eu/nasi-celebryci/) 

 

Pozostałe akcje Fundacji: 

- Akcja mikołajowa – przy współudziale osób prywatnych i instytucji przekazaliśmy Podopiecznym paczki 

świąteczne dla całych rodzin 

- Kontynuujemy zbiórkę publiczną darów rzeczowych w postaci odzieży używanej. 

- W ramach zbiórki publicznej darów rzeczowych pozyskujemy odzież używaną do stacjonarnych kontenerów 

rozstawionych na terenie północno-wschodnich dzielnic Warszawy. W roku sprawozdawczym zgromadzono w 

ten sposób odzież, która sukcesywnie trafia do potrzebujących. 

- Gramy aby pomoc - koncert charytatywny Kasi Moś z którego dochód przeznaczony został dla Laury oraz 

Maćka. 

- Postaw na 5 – objęcie patronatem akcji bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 2 

do 12 miesiąca życia. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

Fundacja na podstawie zgłoszenia w KRS może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w zakresie:  

a. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji  

b. PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych  

c. PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych  

d. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek  

e. PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  

f. PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach  

g. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

targowiskami  

h. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania  

i. PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami  

telewizyjnymi  

j. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem  
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k. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych  

l. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

m. PKD 73.1 Reklama  

n. PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej  

o. PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

p. PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej  

r. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

s. PKD 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

t. PKD 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację  

u. PKD 90.01 Z działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych  

w. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  

y. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

  

Informacje o uzyskanych przychodach 

W roku 2020 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom uzyskała przychody pochodzące z następujących źródeł: 

- darowizny od osób prawnych –  21 752,00 zł 
- darowizny od osób fizycznych –   519 334,09 zł (w tym 1% podatku dochodowego – 298 639,50 zł) 
- środki pochodzące ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) –  4 711,43 zł, 
- odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych – 0 zł, 
- działalność gospodarcza – 23 170,71 zł  (opłaty za używanie logo) 
 
Informacja o poniesionych kosztach 
 
W roku sprawozdawczym Fundacja poniosła następujące koszty: 
 
- na realizację celów statutowych –  350 728,25 zł. 
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) –  180 954,42 zł. 
- działalność gospodarczą –  2 837,90 zł. 
- pozostałe koszty – 8 626,34 zł – ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (dotyczy w 
dużej mierze transportu podopiecznych z dworców do Centrum Zdrowia Dziecka) oraz koszty 
delegacji. 
 
 
Pozostałe informacje 
  
Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – do dnia 30 listopada 2019 roku 1 osoba na stanowisku 
kierownika biura, od 1 grudnia 2019 roku do 30.04.2020 roku dodatkowo 1 osoba na stanowisku pracownik 
biurowy. 
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Od 1-go lipca 2020 roku nawiązano współprace na umowę zlecenia z 1 osobą.  
 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 107 145,18.zł 
nagrody, premie i inne świadczenia – 0 zł. 
 wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 zł. 
 
Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i 
innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 0 zł; 
 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 21 000,00 zł 
Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło  - 0,00 zł 
 
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek – nie zaciągnięto pożyczek. 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku –  na dzień 31/12/2020 - brak lokat. 
Kwota 335 389,49 zł dot. środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym MILLENNIUM. 
 
Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek – nie nabyto. 
 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie nabyto. 
 
Nabyte pozostałe środki trwałe – 0,00 zł 
Nabyte środki transportu – 23 325,00 zł  
 
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych: 
- aktywa =  450 039,19 zł 
- zobowiązania = 67 929,33 zł, w tym z tytułu podatku PIT-4r i ZUS, 6 711,35 zł wynagrodzenia 5 844,30 zł oraz 1 
373,68 zł z tytułu usług.  
 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności – nie zlecano; 
 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: 
na dzień 31/12/2020 zobowiązanie z tytułu podatku PIT-4r za XII/20 =  927 zł  oraz z tytułu składek 
ZUS –  5 784,35 zł. 
 
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
Fundacja składa deklarację PIT-4R, CIT-8, VAT-.7 
 
 
  
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola. 
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Zgodnie ze Statutem Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom §36 ust.1 oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
składają jednoosobowo członkowie Zarządu Fundacji. 
 
 


