
SPRAWOZDANIE 
    Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk" 

w Przemyślu za 2017 r. 
 
1. Podstawowe informacje o fundacji. 
 
Nazwa fundacji, siedziba i adres.  
 
    Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" 
    37-700 Przemyśl ul. Żwirki i Wigury 14 
    adres poczty elektronicznej – biuro@fundacjajerzyk.pl; 

 
adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby Fundacji:  
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” ul. Żwirki i Wigury 14, 37-700 
Przemyśl; 
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr w KRS, Nr Regon, NIP.  
   
  Data wpisu  w KRS - 17.11.2010 r.  
  Numer KRS  - 0000370505  
  Regon  - 180635049  
  NIP  - 7952511154  
 
Zarząd Fundacji.  
 
Prezes   Artur Cieliński  zam.: Przemyśl, ul. Dworskiego 29/22  
Wiceprezes  Tomasz Schabowski zam.: Przemyśl, ul. Opalińskiego 15/24 
Członek Maria Cielińska zam.: Przemyśl, ul. Paderewskiego 20/65 
Członek  Anna Kazienko zam.: Przemyśl, ul. Wołodyjowskiego 10A 
 
Cele statutowe Fundacji.  
 

1. pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby 
nowotworowe; 

2. ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży; 
3. prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i 

psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin, 
4. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym, 
5. promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji z podaniem realizacji celów 
statutowych. 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w 2015 roku zajmowała się realizacją 
wszystkich celów statutowych Fundacji, które brzmią:  

mailto:biuro@fundacjajerzyk.pl


- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe; 
- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży; 
- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych 
i  psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin; 
- wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym; 
- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.  
 
Aby zrealizować te cele, Fundacja:  
 
A. W dniu 26.01.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 500 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Wiktorii W. w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 
 
B. W dniu 28.02.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych dokonała zakupu 17 sztuk 
kolorowych bluz pielęgniarskich w kwocie 975,46 zł, w firmie MISS Stroje Ludowe Marzena 
Matusiak w Rzeszowie. Bluzy zostały zakupione dla pielęgniarek Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Wojewódzkiego w Przemyślu; 
 
C. W dniu 28.02.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 394,19 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w Aptece 
BISFARM. ul. Mokra 2 w Ręczno; 
 
D. W dniu 22.03.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 198,36 zł na zakup niezbędnych leków i odżywek dla Poli B. 
w Aptece ”Pod skrzydłami” P. Skopiec i wspólnicy Sp.j. w Warszawie; 
 
E. W dniu 22.03.2017 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej 
w kwocie 600 zł na operację serca Juli D.. Wspomnianą kwotę przelano na rzecz zbierającej 
środki na operacje Juli Fundacji na Rzecz Dzieci z Wadami Serca COR INFANTIS; 
. 
F. W dniu 30.03.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 255 zł na zwrot kosztów poniesionych na zakup Sensora Freestyle 
służącego do pomiaru cukru dla Grzegorza J. Wskazaną kwotę przelano na konto mamy 
Grzegorza, Pani Agnieszki J.; 
 
G. W dniu 27.04.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 255 zł na zwrot kosztów poniesionych na zakup Sensora Freestyle 
służącego do pomiaru cukru dla Grzegorza J.. Wskazaną kwotę przelano na konto mamy 
Grzegorza, Pani Agnieszki J.; 
 
H. W dniu 09.05.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 350 zł na opłacenie zajęć i materiałów do muzykoterapii dla Doriana Knap 
w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech L. ul. Podzamcze 24A, 38-200 Jasło; 
 



I. W dniu 09.05.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 481,38 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 
J. W dniu 15.05.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 462,99 zł za zwrot kosztów transportu i opłaty parkingowej do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie Michała K.. Zwrotu wskazanej kwotę dokonano na konto mamy 
Michała, Pani Anny K.; 
 
K. W dniu 15.05.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 800 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Martyny P. w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 

 
L. W dniu 15.05.2017 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej 
w kwocie 672 zł na opłacenie noclegów matce Michała Kulpaczyńskiego, Pani Annie K. 
w hotelu przyszpitalnym PATRON SP. Z O.O. w WARSZAWIE, podczas pobytu Michała K. 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; 

 
M. W dniu 2 czerwca 2017 r. na stadionie Juvenii w Przemyślu, odbyły się już II Igrzyska 
Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej - „ jerzyk 2017”, których organizatorami były Fundacja 
Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Przemyślu. Honorowy patronat nad tym szczególnym wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek. Prezydent Miasta wraz z 
Wiceprezydentem, panem Grzegorzem Hayderem, Jerzym Góralewiczem – Sekretarzem Powiatu 
Przemyskiego oraz reprezentantem Wydziału Spraw Społecznych , zaszczycił swoją obecnością 
tę sportową imprezę oraz dokonał uroczystego otwarcia Igrzysk. Następnie trzyosobowa 
reprezentacja drużyny Hensfort Przemyśl a zarazem reprezentacji Polski U-16 dokonała 
symbolicznego zapalenia znicza olimpijskiego. 
W zawodach zmagali się uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu, Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu, oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z 
Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. W trzech kategoriach wiekowych i pięciu grupach 
dysfunkcyjnych rywalizowało ze sobą w pięknym, sportowym stylu aż 84 uczestników. Cała 
impreza przebiegała w fantastycznej atmosferze, wspólnej radosnej zabawy i rywalizacji w duchu 
„fair play”. Zmaganiom uczestników kibicowali zgromadzeni na trybunach wzruszeni rodzice, 
opiekunowie i koledzy. Na zakończenie Igrzysk zawodnicy którzy w każdej z dyscyplin zajęli 
trzy pierwsze miejsca otrzymali z rąk Dyrektor ZSzOI, pani Alicji Dobosz oraz Prezesa Fundacji 
„jerzyk”, pana Artura Cielińskiego, piękne szklane medale, zaprojektowane specjalnie na 
Igrzyska. Zaś wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki. Podczas 
uroczystości nagradzania zwycięzców wzruszenia towarzyszyły zarówno uczestnikom Igrzysk 
jak i ich organizatorom. Emocje jakie towarzyszyły uczestnikom Igrzysk, chwile dumy, radości 
czy wzruszenia a zarazem ambicja i duch walki wykazywane przez uczestników po raz kolejny 
przekonują, że organizowanie tego typu imprez jest jak najbardziej wskazane i celowe zaś 



postawa zawodników unaocznia wszystkim, że nie ma dzieci niepełnosprawnych a jedynie mniej 
lub bardziej sprawne i że one również zasługują na to by móc czynnie uczestniczyć 
w codziennym życiu i mieć prawo do uśmiechu. Dlatego do zobaczenia na III Igrzyskach Dzieci 
i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej. 
 
 
Organizatorzy Igrzysk dziękują sponsorom: 
 
LIDER Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe 
PLASMET – Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń 
SPEED CON 
PGM  
ZUK 
PWiK 
TBS 
MPEC 
Magdalena i Bartosz Stecyk – firma KRAKOWIAK 
Rada Rodziców przy ZSzOI 
 
Partnerom: 
 
Teatr BazylArt 
V BSP 
Centrum Ratownictwa Medycznego – Jerzy Tarkowski 
 
Patronom medialnym: 
 
Życie Podkarpacki 
PTK TOYA 
 
N. W dniu 05.06.2017 roku Fundacja ”jerzyk” we współpracy z młodzieżą z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach zorganizowała dla chorych 
dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu – Dzień Dziecka. Młodzież z Orłów 
przygotowała dla małych pacjentów przebywających w Szpitalu, inscenizację „Wakacje 
z książką”, w której zaprezentowane zostały walory spędzania wolnego czasu czytając bajki, 
baśnie, a dzieci aktywnie odpowiadały na zagadki związane z bajkami i wakacyjnym czasem. 
Inscenizacja została wystawiona w świetlicy Oddziału Pediatrii. Licznie zgromadzona 
publiczność z kilku szpitalnych oddziałów, rodzice, jak i personel medyczny z zadowoleniem 
przyjęli występ młodych artystów. Po występie wszyscy chorzy mali pacjenci otrzymali słodkie 
upominki. Zarówno dzieci jak i ich rodzice byli szczęśliwi i zadowoleni z kolejnego 
przedsięwzięcia Fundacji, które chociaż na chwilę pozwoliło zapomnieć małym pacjentom o ich 
chorobach. Również młodzi wolontariusze z Orłów byli bardzo zadowoleni, że mogli wystąpić 
dla swoich chorych rówieśników i w ten sposób pomóc im w przetrwaniu tego nieprzyjemnego, 
ze względu na chorobę, okresu w ich życiu.  



O. W dniu 06.06.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 255 zł na zwrot kosztów poniesionych na zakup Sensora Freestyle 
służącego do pomiaru cukru dla Grzegorza J.. Wskazaną kwotę przelano na konto mamy 
Grzegorza, Pani Agnieszki J.; 
 
P. W dniu 09.06.2017 roku Fundacja „jerzyk” przekazała na rzecz Iwony Sz. środki 
w kwocie 2.000 zł jakie wspólnie z kilkoma przemyskimi szkołami zebrała na jej leczenie; 

 
Q. W dniu 19.06.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie dwa razy po 500 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 
dla Dawida K. i Karoliny K. na rzecz Stowarzyszenia Chorych Na Mukopolisacharydozę 
i Choroby Rzadkie w Głoskowie; 
 
R. W dniu 29.06.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 255 zł na zwrot kosztów poniesionych na zakup Sensora Freestyle 
służącego do pomiaru cukru dla Grzegorza J.. Wskazaną kwotę przelano na konto mamy 
Grzegorza, Pani Agnieszki J.; 

 
S. W dniu 20.07.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 119,35 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny S. z Nienowic w Aptece 
Rodzinnej Kazimierz Paulo w Radymnie; 

 
T. W dniu 20.07.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.500 zł na usługę fizjoterapeutyczną NZOZ ”REVITA” z Dukli dla 
Juliana P.; 
 
U. W dniu 20.07.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 500 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Nikoli F. 
w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 
 
V. W dniu 26.07.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 261,30 zł na zwrot kosztów poniesionych na zakup niezbędnych leków dla 
Oskara Sz.. Ws.kazaną kwotę przelano na konto mamy Oskara, Pani Marzeny Sz; 

 
W. W dniu 22.08.2017 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 270 zł na zakup inhalatora dla Nikoli G. – w FHU ORKA S.C. 
w Przemyślu; 

 
X. W dniu 27.08.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1350 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu Nikoli G. wraz 
z mamą Agnieszką G. w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ciechocinek S.A. 
w Ciechocinku; 

 



Y. W dniu 27.08.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 445,68 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 

 
Z. W dniu 13.09.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła częściowego 
dofinansowania w kwocie 1.600 zł do zakupu urządzenia multifunkcyjnego Belfin Automatic dla 
Laury P. – w ORTOMEDICA Monika Horak-Selejak w Rzeszowie; 

 
AA.  W dniach 05-07.10.2017 r. w gościnnych podwojach Hotelu w Arłamów odbyły się 
XXII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne, których współorganizatorem po raz kolejny była 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla. Na konferencję 
zarejestrowało się ponad 550 osób z kraju, Ukrainy oraz Argentyny i Kanady. Wykładowcami 
(a było ich około 40) byli profesorowie z wielu klinik w Polsce od Krakowa po Szczecin oraz 
z Kliniki Psychiatrii ze Lwowa. W komitecie naukowym znaleźli się Prof. Andrzej 
Czernikiewicz z Lublina, prof. Dominika Dudek z CMUJ w Krakowie oraz prof. Małgorzata 
Janas-Kozik z Katowic, była konsultant krajowy ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Wykłady 
prowadzili min. Konsultant Krajowy ds. psychiatrii prof. Piotr Gałecki z Łodzi, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc z Warszawy oraz przedstawiciel centrali NFZ 
z Warszawy. 
Fundacja ”jerzyk” wie, że zasadniczym pierwszym krokiem skierowanym w stronę zdrowia 
psychicznego jest profilaktyka, a psychiatria dziecięca w Polsce cały czas jeszcze się rozwija. 
Tym bardziej cieszy się, że jedna z sesji Konferencji poświęcona była ”Psychiatrii dzieci 
i młodzieży  
W czasie trzech dni trwania konferencji zbierane były również datki na rzecz  Fundacja ”jerzyk”, 
a podczas uroczystej kolacji przeprowadzona została aukcja przedmiotów podarowanych fundacji 
przez znane osobistości. Dzięki aktywności dr Kuligowskiego oraz hojności lekarzy zebrano 
sporą kwotę na rzecz dzieci. Hitem okazała się koszulka z autografem podarowana przez 
dwukrotną mistrzynię olimpijską Anitę Włodarczyk, oraz plastron z autografami reprezentantów 
Polski w skokach narciarskich (m.in. z podpisem trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila 
Stocha). Ogólnie dzięki ofiarności uczestników Konferencji, Fundacji ”jerzyk” udało się zebrać 
kwotę ponad 12.000 zł. 
Prezes Fundacji „jerzyk” Artur Cieliński bardzo udanie podsumował uczestnictwo Fundacji  
w XXII Bieszczadzkich Dniach Psychiatrycznych gdyż nie dość, że Fundacja mogła 
współorganizować tak doniosłe wydarzenie to jeszcze pozyskała środki na swoją działalność 
(w większości będą one wykorzystane na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Psychologicznego Fundacji). 
 
BB. W dniu 02.11.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 900 zł na usługę fizjoterapeutyczną NZOZ ”REVITA” z Dukli dla 
Juliana P.; 
 



CC. W dniu 02.11.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 518,38 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 

 
DD.  W dniu Świat w którym żyjemy nieustannie się zmienia a lista wyzwań cywilizacyjnych i 
społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek stałego 
rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta 
liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. 
Największą grupę stanowią zagrożenia związane z chorobami cywilizacyjnymi. Zaliczamy do 
nich schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, uczulenia, nowotwory, AIDS, chorobę 
Alzheimera, a także „zespoły ucieczki” (narkomanię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia 
psychiczne). Dodatkowo narastające od lat skażenie środowiska spowodowało, że powietrze, 
którym oddychamy, znacznie odbiega od normy, na jakie jesteśmy genetycznie 
„zaprogramowani”. Zjawisko to uderza w starych i młodych mężczyzn i kobiety. Choroby 
cywilizacyjne nierozłącznie wiążą się z pojęciem chorób społecznych. Granica między nimi jest 
dość niewyraźna. Choroby cywilizacyjne przez swą powszechność stają się chorobami 
społecznymi. Ich przyczyną jest postęp techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji 
oraz chemizacja środowiska. Wiele z tych schorzeń jest następstwem wypadków, zatruć 
przemysłowych, hałasu, zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza skażenia gleb, wody, powietrza 
i żywności. 
Choroby cywilizacyjne stają się co raz bardziej powszechne i dotykają nie tylko ludzi starszych 
czy dorosłych, ale także młodzież, a nawet dzieci. Niektóre są łatwe do wyleczenia, ale niektóre 
wiążą się z powikłaniami oraz długotrwałymi, kosztownymi i skomplikowanymi kuracjami, 
a jeszcze niektóre są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć wszystkich należy prowadzić zdrowy, 
aktywny tryb życia, uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, unikać stresów, zapobiegać nałogom 
lub rzucać je, jeżeli takowe istnieją. 
 
Dlatego Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w Przemyślu postanowiła 
kontynuować ten tak ważny temat także i w tym roku i w dniu 4 listopada 2017 r. w Hotelu 
”accademia” w Przemyślu, w kolejną rocznicę swojego powstania, zorganizowała siódmą już 
konferencję medyczną po raz drugi międzynarodową w temacie "Choroby Społeczne 
i Cywilizacyjne - Współczesne Zagrożenia dla Dzieci i Młodzieży – nowe zagadnienia". 
Honorowy patronat na Konferencją objęli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta 
Przemyśla Robert Choma. 
 
Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali: w imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka, 
Wicestarosta Przemyski Marek Kudła a w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, 
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder. Do organizatorów, prelegentów 
i uczestników Konferencji listy z gratulacjami i życzeniami owocnych obrady skierowali 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz i Dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Piotr Lenik. Potem głos zabrał Prezes 



Zarządu Fundacji Artur Cieliński, który podziękował wszystkim przybyłym i przedstawił 
wybitnych prelegentów z Ukrainy i Polski. 
Następnie przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Konferencja obejmowała sześć 
wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina, Rzeszowa i Warszawy 
oraz uczelni ukraińskich. Grupa ok. 50 zebranych słuchaczy mogła wysłuchać bardzo ciekawych 
i pouczających wykładów a w przypadku wykładu z muzykoterapii wziąć także udział w krótkiej 
części warsztatowej. W trakcie przerwy, zarówno uczestnicy konferencji jak i prelegenci 
dyskutowali wymieniali ze sobą uwagi i spostrzeżenia jak mogli zadawać bardziej szczegółowe 
pytania. Już po raz siódmy udało się Fundacji „jerzyk” zebrać ciekawą i mocną merytorycznie 
grupę wykładowców, którzy z chęcią podzielili się swoją szeroką wiedzą z tymi, którzy zechcieli 
w ten sobotni dzień wziąć udział w Konferencji. Fundacja dziękuje wszystkim wykładowcom za 
nieodpłatne wygłoszenie wykładów a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Konferencji. 
 
Tematy podczas konferencji: 
 
”Transplantacje komórek krwiotwórczych u dzieci” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - 
Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie; 
 
“Wczesna rehabilitacja niemowląt według metody prof. Kozyavkina” - dr Halyna Lun -  
Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki 
Rehabilitacji w Truskawcu; 
 
“Otyłość w dzieciństwie - problem dziecka, rodziny i społeczeństwa” - doc. dr hab. n. med. 
Iwona Beń-Skowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
endokrynologii i diabetologii dziecięcej; 
 
“Wyzwania dotyczące epoki informatycznej i kryzysu edukacji na poziomie szkoły średniej 
na Ukrainie - kombinacja która generuje spektrum deficytów u dzieci i młodzieży” -  
dr. n. med. Angela Borshchevska doc. Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Danylo Halytsky, 
Lwowski Naukowy Uniwersytet Medyczny; 
 
“Muzykoterapia w profilaktyce i terapii - wybrane aspekty” - dr hab. Mirosław Dymon, prof. 
UR, Dziekan Wydziału Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski; 
 
“Niekonwencjonalne używanie substancji psychoaktywnych” - dr hab. n. med. Bogusław 
Habrat, Kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie. 
 
Fundacja „ jerzyk” dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których 
ciężko byłoby ją zorganizować: 



 
Kancelaria Notarialna Jerzy Obler, Bogumił Gajda S.C., G&K Estates, Hotel accademia***, 
Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe „LIDER”, Auto-Moto-Fan, RESZKA, 
FHU „Metpol”. 
 
FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK 
 
EE. W dniu  04.11.2017 r. Fundacja ”jerzyk” obchodziła swoje kolejne, już siódme urodziny. 
Bardzo szybko minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym 
dzieciom. Mamy nadzieję, że i ten rok nie był zmarnowany i że udało nam się zrobić wiele 
pożytecznych rzeczy i przedsięwzięć. Cały czas pamiętamy, że wszystko co osiągnęliśmy było 
możliwe tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób 
fizycznych, które są z nami już od lat. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy. 
To właśnie dla tych wszystkich naszych wspaniałych Przyjaciół w dniu 04.11.2011 r. nasza 
Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną 
z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2017. Oczywiście nagrody 
i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma. 
Tradycyjnie już o godzinie 19.00 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość 
udekorowanej sali i z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych gości jak 
zwykle staraliśmy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy 
nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. Dla wielu więc z nich było to ogromnym 
zaskoczeniem. Jak sami mówili miłym i wzruszającym zaskoczeniem. 
My również byliśmy bardzo szczęśliwi i było nam bardzo przyjemnie, że w trakcie mijającego 
roku mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczycił 
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder i znaczna część wykładowców 
odbywającej się w tym dniu kolejnej już Międzynarodowej Konferencji Medycznej. 
Wręczenie nagród swoimi recitalem i grą na saksofonie uprzyjemniła Karolina Perłak, 
oprawę muzyczną zapewnił DJ Wojtek a nastrojowe oświetlenie Barbara i Janusz Sycz. 
 
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni 
goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas. 
 
Wyróżnienia w kategorii osoba: 

1. Renata Nowakowska 

2. Anna Golatowska - Polańska 

3. Janusz Kroczek 

4. Jakub i Maciej Kot 

 

Wyróżnienia w kategorii firma: 

1. ”MISS” Stroje Ludowe Marzena Matusiak 



2. ”LIDER” Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe 

3. ELEKTRIX SP. Z O.O. z Warszawy 
 

RUBINOWY JERZYK 2017 

 

w kategorii osoba 

Grzegorz Hayder – Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla 

 

w kategorii firma 

KAZAR Footwear Sp. z o.o. 

 

FF. W dniu 05.12.2017 roku w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza Fundacja ”jerzyk” we 
współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi 
w Orłach a także Szkoły Podstawowej w Drohojowie, zorganizowała już kolejnego Mikołaja dla 
chorych dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Młodzież przygotowała dla małych 
pacjentów przebywających w Szpitalu, przedstawienia ”Mikołajkowa przemiana”. Został on 
wystawiony w świetlicy Oddziału Pediatrii. Małych pacjentów odwiedziły elfy, renifery, postacie 
z różnych bajek no i oczywiście Mikołaj. Licznie zgromadzona publiczność z kilku szpitalnych 
oddziałów, rodzice, jak i personel medyczny z zadowoleniem przyjęli występ młodych artystów. 
Po występie wszyscy chorzy mali pacjenci otrzymali paczki mikołajowe. Zarówno dzieci jak 
i ich rodzice byli szczęśliwi i zadowoleni z kolejnego przedsięwzięcia Fundacji, które chociaż na 
chwilę pozwoliło  zapomnieć małym pacjentom o ich chorobach. Również młodzi wolontariusze 
ze Orłów i Drohojowa byli bardzo zadowoleni, że mogli wystąpić dla swoich chorych 
rówieśników i w ten sposób pomóc im w przetrwaniu tego nieprzyjemnego, ze względu na 
chorobę, okresu w ich życiu.  
 
GG. W dniu 05.12.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 608,85 zł na pokrycie opłaty abonamentowej za przechowywanie krwi 
pępowinowej dla Beaty K.. Fundacja przekazała powyższą kwotę na konto Polskiego Banku 
Komórek Macierzystych S.A.  ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa; 

 
HH. W dniu 15.12.2017 r. Fundacja ”jerzyk” wspólnie z TVP 3 Rzeszów i PCKiN Zamek w 
Przemyślu zorganizowała akcję ”Marzenia się spełniają” aby pomóc w spełnieniu marzenia 
11-letniej Sary S. tj. zakupie specjalistycznego wózka do tańca. Dziewczynka choruje na 
wrodzoną łamliwość kości, a mimo to się nie poddaje. Podczas imprezy Sara pokazała swój 
taneczny talent.  

W czasie solowego walca angielskiego Sara wyglądała jak bajkowa Calineczka.  



Dziewczynka odkąd pamięta chciała tańczyć, ale skomplikowana choroba długo jej w tym 
przeszkadzała. 2 lata temu przemyskie studio tańca Golden Dance przyjęło ją do siebie. Dziś Sara 
i jej taneczny partner Paweł B. mają na koncie pierwsze sukcesy pierwsze miejsce i złoty medal 
na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Przemyślu. By mogli się dalej rozwijać Sara 
potrzebuje specjalistycznego wózka. Koszt takiego wózka to 8,5 tysiąca złotych.  
Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, podczas której można było wylicytować m.in. 
medal papieski, koszulki siatkarzy Asseco Resovii, czy malowane anioły, podarowane przez 
Dorotę Zielińską. Bezinteresownie wystąpili też podkarpaccy artyści.  
W aukcji wzięło udział kilkadziesiąt osób, które przyszły na koncert, by wesprzeć inicjatywę 
pomocy. Dla nich wspomnieniem tej chwili będzie na pewno uśmiech dziewczynki, która 
przekonała się że świat jest pełen życzliwych ludzi.  
Dzięki tej akcji jak również zbiórce publicznej jaką zorganizowała Fundacja udało zebrać się 
potrzebną kwotę.  
 
II. Na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2017 roku Fundacja „jerzyk” postanowiła po raz 
drugi włączyć się w akcję „Szlachetnej paczki”, która ma na celu wspomóc potrzebujące rodziny 
i osoby. 
Tym razem wybraliśmy rodzinę z Przemyśla, gdzie mama wychowuje samodzielnie dwóch 
synów: Huberta (14 l.) oraz Szymona (5 l.) Życie rodziny do niedawna układało się dobrze, 
mimo samotnego rodzicielstwa. Jednak Szymek gdy podrósł zaczął się źle czuć, skarżył się na 
bóle w okolicach serca. W czerwcu 2017 r. lekarze zdiagnozowali u niego neuroblastomę IV 
stopnia (nowotwór złośliwy nadnercza). Rodzinie zawalił się świat. Rozpoczęła się długa i trudna 
walka o życie Szymka - wyjazdy do klinik w Polsce, chemioterapia, bezsenne noce. Nie ma 
tygodnia by mama z Szymkiem nie była w szpitalu. 
Właśnie im bez chwili zastanowienia postanowiliśmy pomóc, aby chociaż trochę odciążyć mamę 
Szymka i w tych trudnych dla nich czasach chociaż na chwilę wywołać uśmiech na ich twarzach 
oraz pomóc Szymkowi choć na moment zapomnieć o chorobie. 
Niestety nie mogliśmy osobiście uczestniczyć we wręczeniu prezentów gdyż Szymek z mamą 
znowu przez dłuższy czas przebywali w Szpitalach, dlatego poniżej zamieszczamy relację 
wolontariusza „Szlachetnej paczki” z wręczenia paczki. 
 
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie. 
Pani Magda wraz z Szymkiem i Hubertem paczkę otrzymali w dniu, w którym opuścili szpital. 
Szymek nie mógł się już doczekać spotkania z nami. Dotarliśmy do rodziny w sobotnie 
popołudnie, a kolejno wnoszone przez nas prezenty trafiły prosto pod choinkę, którą w tym czasie 
pani Magda ubierała wraz z synami. Szymek i Hubert z radością patrzyli na świąteczne pudełka. 
Pani Magda z niedowierzaniem i ze łzami w oczach patrzyła jak wnosiliśmy pralkę i 
mikrofalówkę. Wolontariusze od razu ustawili i podłączyli cały sprzęt. Szymek gdy zobaczył 
pluszowe dinozaury od razu je mocno do siebie przytulił i powiedział: "są takie kochane i 
podobają mi się", potem znalazł prezent dla mamy i szybko pobiegł jej go dać. Pani Magda 
bardzo ucieszyła się z torebki. Hubert od razu odszukał pudełko z butami i zaczął je przymierzać. 



Ucieszył się także z książek, stwierdził, że teraz będzie miał co czytać. Powiedział także do mamy 
- "Popatrz mamuś ile jedzenia mamy, takie zapasy na długo nam wystarczą". Pani Magda na 
koniec się rozpłakała, mówiła że nie wie jak ma dziękować za to wszystko, to tak wiele znaczy dla 
jej rodziny. 
 
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina? 
 
Nie wiem jak dziękować, jak wyrazić wdzięczność moją i synów i jak wyrazić to co czuję. Moje 
słowa są zbyt małe by to wyrazić. Bóg Was postawił na naszej drodze w tak trudnych chwilach 
naszego życia. Dzięki Wam zostało ono rozjaśnione promykiem nadziei, a codzienna walka 
Szymka stała się radośniejsza. 
 
Relację pozostawiamy bez komentarza, gdyż wydaje nam się on zbędny. Po raz kolejny 
utwierdzamy się w przekonaniu, że pomoc innym i dawanie prezentów może sprawiać więcej 
radości niż ich otrzymywanie i ma sens. 
 
JJ. W dniu 19.12.2017 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 374,80 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 
KK. Przez cały 2017 rok Fundacja ”jerzyk” prowadziła własny Ośrodek Rehabilitacyjno – 
Psychologiczny w pomieszczeniach dzierżawionych od Szpitala Miejskiego w Przemyślu, 
w którym to Ośrodku, na koszt własny Fundacji, stale rehabilitowanych było od 10 do 12 dzieci. 
Dzieci te korzystały także z pomocy pedagoga i psychologa oraz zajęć na basenie Hotelu 
„Gloria:” w Przemyślu. W Ośrodku tym wykształceni fachowcy z zakresu rehabilitacji, 
psychologii i pedagogiki prowadzili własne programy;  
 
LL. W 2017 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z firmą Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro 
zorganizowała już po raz szósty akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – VI Edycja” 
polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek 
przeznaczone są, w głównej mierze na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Psychologicznego Fundacji oraz na inne cele statutowe Fundacji. Akcja rozpoczęła się we 
wrześniu 2016 roku i trwała do czerwca 2017 r., a podsumowanie nastąpiło w październiku 
2017 r. 
Od października 2017 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – 
VI Edycja”, której koniec przewidywany jest w czerwcu 2018 roku. 
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez firmę VIDEO TOMEX 2 w Sieci MaxElektro z Przemyśla. 
Dla ucznia, który zbierze najwięcej nakrętek przewidziano nagrodę niespodziankę. 
 
                       
 
 
 



3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru    
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" nie prowadziła w  2017 roku 
działalności gospodarczej.  
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
 
Zarząd Fundacji w 2017 r. podjął 30 uchwał.  
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 
 
Przychody uzyskane w 2017 roku przez Fundację wyniosły: 245.187,05 zł  
 
Przychody razem 245.187,05 zł  w tym:    
 
- darowizny od osób fizycznych –   16.072,00 zł 
- darowizny od osób prawnych –            201.883,04 zł 
- odpis 1 % podatku -               21 656,81 zł 
- zbiórka nakrętek plastikowych -                5 575,20 zł 
  
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2017 nie prowadziła 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych i w związku 
z tym nie poniosła żadnych kosztów tych świadczeń; 
 
                
 
6. Informacja o poniesionych kosztach. 
 
Koszty w 2017 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 235.114,29 zł 
 
- na realizację celów statutowych -  235.114,29 zł 
- na administrację –              0,00 zł 
- na działalność gospodarczą -            0,00 zł 
- pozostałe koszty -              0,00 zł 
 
7. Dodatkowe dane o: 
 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
              
W 2017 roku Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o dzieło.  
       
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 



zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
 
Fundacja w 2017 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.  
 
c) 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, 
 
Fundacja w 2017 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom  
fundacji oraz osób kierujących.  
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, o dzieło 
 
Fundacja w 2017 r. wypłaciła kwotę 1.000 zł brutto tytułem wynagrodzeń z umów o dzieło.  
 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek, 
 
Fundacja w 2017 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
 
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2017 roku wynosiła: 
- mBank Oddział w Przemyślu                      –    20.331,46 zł 
- BGŻ BNP Paribas Oddział w Przemyślu    –         726,21 zł 
 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 
Fundacja  w 2017 roku nie nabyła żadnych obligacji i nie objęła udziałów i akcji w spółkach  
prawa handlowego.  
     
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie, 
 
Fundacja w 2017 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 
Fundacja w 2017 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.  
 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 
 
Aktywa trwałe                                                         0,00 zł 



Aktywa obrotowe                                           21.579,33 zł     
 w tym: - środki pieniężne w kasie i banku    21.229,33 zł 
            - należności                                                  0,00 zł 
            -zobowiązania                                          350,00 zł 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  
oraz wyniku finansowym tej działalności. 
 
Fundacja w 2017 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 
i samorządowe. 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   
 
Fundacja za 2017 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R  
 
Na dzień 31.12.2017 r. na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu podatków, ceł,  
ubezpieczeń i innych świadczeń.  
 
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji w okresie  
sprawozdawczym. 
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji ”jerzyk” nie przeprowadzono żadnej kontroli. 
 
 
 


