
SPRAWOZDANIE 
    Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk" 

w Przemyślu za 2019 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 2018 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 07.01.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 800 zł na opłacenie zajęć i materiałów do muzykoterapii dla Doriana K. 
w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech L. ul. Podzamcze 24A, 38-200 Jasło; 
 
B. W dniu 07.01.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 423,54 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim 
 
C. W dniu 14.01.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 758,73 zł na zakup niezbędnych leków dla Oskara Sz.. w Apteka Lekpol 
Sp. z o.o. w Braniewo; 
 
D. W dniu 21.02.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 420 zł zł na zakup wyciskarki wolnoobrotowej dla Poli B. i Ariela B., 
dzieci chorych na fenyloketonurię – w Video-Tomex2 w Przemyślu; 
 
E. W dniu 21.02.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 250 zł zł na opłacenie zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych dla Marcela 
Z., chorego na autyzm – w Centrum Edukacji i Terapii Aleksander Wilamowski w Przemyślu; 
 
F. W dniu 08.03.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 309,37 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny S. z Nienowic 
w Aptece Rodzinnej Kazimierz Paulo w Radymnie i kosztów paliwa na dojazd do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie; 
 
G. W dniu 28.03.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 250 zł zł na opłacenie zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych dla Marcela 
Z., chorego na autyzm – w Centrum Edukacji i Terapii Aleksander Wilamowski w Przemyślu; 
 
H. W dniu 12.04.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 421,87 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 



 
I. W dniu 12.05.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 250 zł zł na opłacenie zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych dla Marcela 
Z., chorego na autyzm – w Centrum Edukacji i Terapii Aleksander Wilamowski w Przemyślu; 
 

 
J. W dniu 01.06.2019 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. 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.  
 
K. W dniu 31 maja 2019 r. , na przemyskim stadionie Juwenii, Fundacja Pomocy Dzieciom 
Przewlekle Chorym „jerzyk” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Przemyślu zorganizowała, IV już, Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej – jerzyk 
2019. Pomimo nieprzychylnej, wyjątkowo kapryśnej aury, nie daliśmy za wygraną, nie 
odpuściliśmy przygotowań, wierząc do końca, że po zimnych, deszczowych dniach, zaświeci 
nam po raz kolejny słonko. I... zaświeciło ;-) Dopisała i pogoda, i zaproszeni goście, ale przede 
wszystkim baaardzo liczna grupa, bo rekordowa, licząca 117 uczestników- przedszkolaków i 
uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Część oficjalną imprezy uświetniła nie tylko mistrzyni 
świata w trójboju siłowym w kategorii do 60 kg, Joanna Głocka, która w asyście zawodników 
Bears Przemyśl, dokonała symbolicznego zapalenia znicza, ale także młodzi muzycy z zespołu 
„VIP no RIP”, dzięki którym po raz pierwszy wybrzmiał hymn naszych igrzysk. Jego autorem 
jest Aleksander Zarębiński, jeden z członków tego zespołu. Następnie Prezydent Miasta 
Przemyśla, Pan Wojciech Bakun, uroczyście ogłosił otwarcie Igrzysk. Nie tak szybko jednak 
uczestnicy przystąpili do konkurencji, ponieważ w tłum ruszyli nasi goście: wspomniany 
Prezydent Miasta i jego zastępca, pan Bogusław Świeży; Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani 
Ewa Sawicka; radni – Bartłomiej Barczak, Paweł Zastrowski i Andrzej Berestecki; 
reprezentujący Starostę Przemyskiego - Piotr Worosz; zastępca Wójta Gminy Orły – Witold 
Szpytman; przedstawiciel Wydziału Edukacji – pani Renata Kochanowicz, Przewodniczący Rady 
Rodziców przy SP 16 – pan Jacek Mazur, Dyrektor SP 16 – pani Alicja Dobosz oraz Prezes 
Zarządu Fundacji ”jerzyk” – pan Artur Cieliński. Pozdrowienia, sympatyczne pogaduszki i sesje 
zdjęciowe nie miały końca. W końcu nadszedł jednak czas sportowych zmagań w biegu, rzucie 
piłeczką palantową i skoku w dal. Zawodnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił w kilku 
kategoriach dysfunkcyjnych. Rozegrany był także mecz piłki nożnej oraz konkurs wiedzowy pod 
hasłem „O Polsce wiem wszystko”. W trakcie imprezy nie zabrakło słodkich przekąsek 
i grillowanej kiełbaski „spod fachowej ręki” nauczycielek i uczniów Zespołu Szkół Usługowo – 
Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu oraz „czegoś dla duszy” – występu wokalnego 



młodych artystek. Gdy nadeszła chwila dekoracji, tradycyjnie nie zabrakło łez wzruszeń 
i radości, bo możliwość pokonania własnych ograniczeń, w tak pięknym stylu, daje niebywałą 
satysfakcję uczestnikom, a nam organizatorom siłę i wiarę w to, że trzeba i warto tak piękne 
imprezy robić!!!  
 
Kierujemy ogromne podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji 
i sprawnego przebiegu Igrzysk – naszym sponsorom („cichy darczyńca” koszulek, Rada 
Rodziców, Plasmet, firma Krakowiak, Speedcon, Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA 
CIVITAS) oraz nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu i uczniom klasy VII c; 
 
L. W dniu 29.06.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie po 2.795,00 zł na częściowe dofinansowanie  turnusu rehabilitacyjnego dla 
Jakuba K.. w AMID Prestige Mikołajczyk & Michoń Sp.J. w Chrusty; 
 
M. W dniu 30.06.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 500 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Martyny P. w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 

 
N. W dniu 21.07.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 416,91 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 
O. W dniu 21.07.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 800 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Nicoli F. z opiekunem w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 
 
P. W dniu 22.07.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.000 zł na opłacenie zabiegów terapii ruchowej i rehabilitacji Dawida Ł. 
i Krzysztofa Ł. w MGR Rechabilitacji Teodor Cebula Technik Fizjoterapii ul. Nadbrzeżna 8, 
35-301 Rzeszów; 
 
Q. W dniu 22.07.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 500 zł na opłacenie rehabilitacji Emilki W. w DOM-MED. GABINET 
FIZJOTERAPII DOMINIK DOŁĘGA ul. Lubelska 26, 35-233 Rzeszów; 

 
R. W dniu 25.07.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 600 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Dominika R. z opiekunem w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 

 
S. W dniu 28.08.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie po 1.300 zł na częściowe dofinansowanie  turnusu rehabilitacyjnego dla 
Jakuba K.. w AMID Prestige Mikołajczyk & Michoń Sp.J. w Chrusty; 
 



T. W dniu 03.09.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.270 zł na opłacenie zajęć i materiałów do muzykoterapii dla Doriana K. 
w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech L. ul. Podzamcze 24A, 38-200 Jasło; 
 
U. W dniu 03.09.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 500,85 zł zł na zakup żywności specjalistycznej dla Poli B. i Ariela B., 
dzieci chorych na fenyloketonurię; 
 
V. W dniu 03.09.2019 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych zebranych podczas pikniku 
charytatywnego dokonała darowizny w kwocie 4.000 zł na rzecz Aleksandry T. na jej subkonto 
w Fundacji Złotowianka ul. Widokowa 1, w Złotowie 
 
W.  W dniach 03-05.10.2019 r. w gościnnych podwojach Hotelu w Arłamów odbyły się 
XXIV Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne, których współorganizatorem po raz kolejny była 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla. Na konferencję 
zarejestrowało się ponad 420 osób z kraju, Ukrainy, Francji oraz Słowacji. Wykładowcami 
(a było ich około 40) byli profesorowie z wielu klinik w Polsce od Krakowa po Szczecin oraz 
z Kliniki Psychiatrii z Ukrainy, Francji i Słowacji. W trakcie konferencji zaplanowano między 
innymi wykłady Prof. Jerzego Samochowca, Prof. Małgorzaty Janas-Kozik, Prof.Agaty Szulc, Dr 
Sławomira Murawca oraz Prof. Przemysława Bieńkowskiego. . 
Fundacja ”jerzyk” dostrzega fakt, że kluczowym pierwszym krokiem skierowanym w stronę 
zdrowia psychicznego jest profilaktyka, a psychiatria dziecięca w Polsce cały czas się jeszcze 
rozwija. Tym bardziej Fundacja „jerzyk” 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 i zaprzyjaźnione firmy. Dzięki aktywności dr n.med. Macieja 
Kuligowskiego (głównego organizatora Konferencji a zarazem Przyjaciela fundacji) oraz 
hojności lekarzy zebrano sporą kwotę na rzecz małych podopiecznych Fundacji. Ogólnie dzięki 
ofiarności uczestników Konferencji, Fundacji ”jerzyk” udało się zebrać kwotę ok. 8.000 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 i ważne wydarzenie to jeszcze pozyskała środki na swoją 
działalność.; 
 
X.  W dniu 23.10.2019 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych opłaciła badania 
genetyczne   w kwocie 1.600 zł na rzecz Nicoli G. w VIOLAB Laboratorium Medyczne Mgr 
Violetta Jodłowska w Przemyślu; 
 
 



Y.  W dniu 16.11.2019 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencje Medyczna 
organizowana przez Fundację „jerzyk”, której tematem były "DYSFUNKCJE NABYTE I 
CHOROBY WRODZONE U DZIECI I MŁODZIEŻY". Honorowy patronat na Konferencją 
objęli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. 
 
Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali: w imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączk 
Wicestarosta Przemyski Marek Kudła oraz Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Do 
organizatorów, prelegentów i uczestników Konferencji listy z gratulacjami i życzeniami 
owocnych obrady skierowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka. List 
odczytał Paweł Zastrowski Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miejskiej w Przemyślu. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, 
który podziękował wszystkim przybyłym i przedstawił wybitnych prelegentów z Ukrainy, 
Niemiec i Polski. 
Po części oficjalnej przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Konferencja obejmowała 
sześć wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina, Rzeszowa i 
Katowic oraz Ukrainy i Niemiec. Grupa ponad 80 uczestników konferencji mogła wysłuchać 
bardzo ciekawych i pouczających wykładów a w przypadku wykładu prof. Sibylle Wiedemann 
wziąć także udział w krótkiej ćwiczeniach. Po każdym wykładzie trwały ożywione dyskusje. 
Podobnie w trakcie przerwy, zarówno uczestnicy konferencji jak i prelegenci dyskutowali oraz 
wymieniali ze sobą uwagi i spostrzeżenia. 
Już po raz dziewiąty 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 cieszy się, że po raz pierwszy mogła gościć 
prelegenta z Niemiec. Fundacja dziękuje wszystkim wykładowcom za nieodpłatne wygłoszenie 
wykładów a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Konferencji. Fundacja „ jerzyk” 
dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których ciężko byłoby ją 
zorganizować: 
Kancelaria G&K Estates, Hotel accademia***, Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe 
„LIDER”, Auto-Moto-Fan, RESZKA, FHU „Metpol” „Car-Ol” Zdzisław Łuc, PGM, MPEC i 
PWiK. 
 
Tematy poruszane podczas konferencji: 
 
Aktualne zagadnienia związane z hemofilia – Czy z hemofilią można normalnie żyć – 
dr n. med. Joanna Zawitkowska - Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie. 
 
„Hemofilia jest chorobą genetycznie uwarunkowaną. Jest to dziedziczenie recesywne sprzężone z 
płcią. Chorują na nią tylko chłopcy gdyż gen związany z hemofilią jest zlokalizowany w 
chromosomie X. Tak więc chorują chłopcy a nosicielkami są dziewczynki. W dzisiejszych 
czasach dążymy ażeby chorzy funkcjonowali w społeczeństwie normalnie, jednak podobnie jak 
cukrzyca jest to choroba z pewnymi ograniczeniami. Złotym standardem jest obecnie 



profilaktyka i niedopuszczanie do kalectwa. Profilaktyka jest w tej chwili bardzo rozwinięta i 
obecnie jest narodowy program profilaktyki hemofilii i w zasadzie wszyscy pacjenci do 18 roku 
życia z ciężką postacią hemofilii objęci są tym programem”. 
Na konferencji przedstawiłam aktualny stan wiedzy o tej chorobie, a mianowicie jaka jest 
częstość występowania wśród dzieci, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, a główną uwagę 
skupiłam na profilaktyce i metodach terapeutycznych. W wykładzie zostały zaprezentowane 
także najnowsze leki, nad którymi trwają badania, a które zrewolucjonizują leczenie hemofilii i 
jeszcze bardziej niż dotychczas poprawią komfort życia pacjentów. 
W mojej ocenie konferencja była bardzo dobrze przygotowana zarówno pod kątem 
organizacyjnym jak i merytorycznym”. 
 
Innowacyjne technologie w rehabilitacji medycznej pacjentów z mózgowym porażeniem 
dziecięcym – dr Nataliya Hrabarchuk – Centrum Rehabilitacji „Elita” we Lwowie (Ukraina), 
dr n. med. Halyna Luń – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Międzynarodowej Kliniki 
Rehabilitacji Kozyavkin, Truskawiec (Ukraina) 
 
„Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w Konferencji. Jest nam niezmiernie miło że 
mogłyśmy uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu i miałyśmy możliwość przedstawić 
wszystkim zainteresowanym swoją prezentacje i poinformować o Metodzie profesora 
Kozyavkina. W swojej pracy wykorzystujemy rehabilitacyjne komputerowe gry krokowe, które 
mają na celu poprawę równowagi i umiejętności chodzenia pacjentów z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Gry rehabilitacyjne, które łączą ćwiczenia fizjoterapeutyczne z grami 
komputerowymi zapewniają wszystkie warunki do skutecznego uczenia się motorycznego. 
Chcemy zauważyć, że Konferencja została zorganizowana na wysokim poziomie. Otrzymałyśmy 
wiele potrzebnych informacji i wysłuchałyśmy interesujących wykładów.” 
 
Tachypnoe u dzieci – bez niewydolności oddechowej. Analiza rzadkiego przypadku – 
dr Wiesław Morawski – Szpital Wojewódzki w Przemyślu 
 
„Podkreślić należy wysoki poziom konferencji. Różnorodność tematów pozwalała na znalezienie 
przez słuchaczy czegoś szczególnie ich interesującego. Ranga międzynarodowa także stanowiła o 
prestiżu. Cykliczność Konferencji powoduje ,że wpisuje się ona w kalendarz medycznych 
spotkań naukowych w mieście i województwie. Kontrowersje wzbudził jedynie wykład 
wykładowczyni z Niemiec który ocierał się o metody leczenia z poza medycyny akademickiej. 
Stanowił jednak swoiste uzupełnienie i uatrakcyjnienie konferencji. 
W swoim wykładzie poruszyłem problem rzadko występującego schorzenia wieku dziecięcego 
jakim jest - choroba śródmiąższowa płuc. Przedstawiłem i omówiłem własny przypadek i 
trudności jakie były w zdiagnozowaniu. Analizy ostatecznego rozpoznania dokonałem na 
podstawie badań klinicznych wykonanych w klinice Uniwersytetu Warszawskiego pod 
kierownictwem dr. Katarzyny Krenke. Wykład dedykowany był w szczególności do lekarzy 
pediatrów, pulmonologów dziecięcych, lekarzy rodzinnych , studentów i personelu 
pielęgniarskiego.” 
 
 
Wspomagana kinezjologia komunikacyjna, w skrócie UKK – Porozumienie się również 
tam, gdzie brakuje słów - trener kinezjologii, profesor nadzwyczajny Sibylle Wiedemann - 
Kirchhaslach (Niemcy) 



 
„Stosuję specjalny mięśniowy test kinezjologiczny i z pomocą tego testu zadawane są pytania na, 
które pacjenci mogą odpowiadać tak czy nie i przy pomocy ukierunkowanych pytań prowadzić 
rozmowę z pacjentem, który nie mówi. Są to bardzo różni pacjenci zarówno za równo 
niepełnosprawni umysłowo, jak po porażeniu mózgowym czy po onkologicznych chorobach. 
Dzięki tej metodzie można na przykład opowiedzieć pacjentowi o metodzie leczenia, żeby chory 
zrozumiał co będzie się z nim robiło i dzięki temu może on aktywniej uczestniczyć w leczeniu.” 
 
Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – dr n. med. Joanna Hyrnik – Śląskie 
Centrum Psychoterapii w Katowicach i Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych 
w Katowicach 
 
„Problem depresji jest bardzo szeroki. Zajmuję się samym zagadnieniem depresji, przyczynami 
do niej prowadzącymi i jej przebiegiem ale przede wszystkim staram się dzielić takimi 
informacjami na co zwracać szczególną uwagę, kiedy zareagować, kiedy dziecko prezentuje 
pewne symptomy i w jaki sposób interweniować. Każdy czasem bywa smutny nawet bardzo 
smutny również dzieci ale bardzo istotne jest by spróbować nauczyć się rozeznawać, kiedy ten 
smutek staje się zbyt intensywny. Bardzo trudnym zagadnieniem są też samookaleczenia 
i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, których liczba niestety wzrasta. Coraz głośniej jest na 
temat tej problematyki, w ogóle jest coraz głośniej na temat dramatycznej sytuacji w psychiatrii 
dzieci i młodzieży więc należy o tym mówić, należy o tym pamiętać ze względu na to że tak 
naprawdę mamy do czynienia z życiem dzieci nierzadko zagrożonymi niestety nierzadko 
zakończonym przedwczesną śmiercią. 
W mojej ocenie konferencja była na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z udziałem 
specjalistów zarówno z zagranicy jak i kraju. Konferencja podnosiła interesujące ale i ważne 
tematy z zakresu zdrowia dzieci zarówno w perspektywie zdrowia psychicznego jak 
i somatycznego. A wszystko w wyjątkowej atmosferze stworzonej przez Fundację, przy 
patronacie miejscowych władz. Niezwykle ważne wydarzenie zwieńczające kolejny rok pracy 
Fundacji”. 
 
Znaczenie i narzędzia wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu – dr n. med. 
Dariusz Mazurkiewicz – Kierownik Kliniki Psychiatrii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki 
Nr 1 w Rzeszowie 
 
Autyzm jest coraz częściej rozpoznawanym u dzieci i młodzieży zaburzeniem. Pomimo 
stworzenia ścisłych kryteriów diagnostycznych, zarówno w ramach klasyfikacji ICD-10 jak i 
DSM 5, prawidłowa wczesna diagnostyka nastręcza wiele problemów. Wiąże się to między 
innymi z jednoczesnym występowaniem objawów autyzmu i innych zaburzeń psychicznych, 
zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń lękowych, obsesyjno – kompulsyjnych, 
depresji czy tików. Z jednej strony zaburzenia te mogą maskować objawy autyzmu, z drugiej zaś 
trzeba brać pod uwagę ryzyko nadrozpoznawania, często niezgodnie z kryteriami 
diagnostycznymi. Kolejna trudność diagnostyczna pojawia się, gdy we wczesnym dzieciństwie 
nie zostanie rozpoznana dysfunkcja somatyczna, na przykład głuchota, co może prowadzić u 
takiego dziecka do nieuzasadnionego rozpoznania autyzmu. 
 
Nie do przecenienia jest wartość jak najwcześniejszego rozpoznania autyzmu. Zwarzywszy, że 
często ujawnia się on w sytuacji, gdy nagle zwiększają się wymagania społeczne, to jest w 



przedszkolu lub szkole, nauczyciele powinni dysponować prostymi narzędziami 
diagnostycznymi. To samo tyczy się lekarzy pierwszego kontaktu – lekarzy rodzinnych i 
pediatrów. Wychodząc naprzeciw takim wymaganiom, stworzono proste, skrócone, 
dziesięciopunktowe wersje kwestionariuszy przesiewowych takie, jak Q-CHAT 10 (do 
diagnozowania dzieci w wieku 18-24 miesiące), AQ Child 10 (dzieci w wieku 4-11 lat), AQ Adol 
10 (dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat), AQ Adult 10 (młodzież od 16 roku życia i dorośli). 
Warto podkreślić, że dostępne są także narzędzia przesiewowe, które mogą być wykorzystane 
przez rodziców, podejrzewających u swojego dziecka cechy autyzmu. Są one dostępne zarówno 
w formie do druku, jak i do wypełnienia on-line (np. M-CHAT do diagnostyki dzieci w wieku 
16-30 miesięcy). 
Reasumując – niezmiernie ważne jest wczesne zidentyfikowanie objawów, mogących świadczyć 
o autyzmie i dostrzeżenie całościowych zaburzeń rozwojowych ukrytych pod maską innych 
zaburzeń psychicznych. Jednaj jedynie pełna diagnoza, przeprowadzona przez profesjonalistów 
przy pomocy wystandaryzowanych narzędzi, może być uważana za trafną i rzetelną. 
 
 
FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK 
 
 
Z. W listopadzie 2019 roku minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc 
chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że też i kolejny rok został przez nas zmarnowany a wręcz 
przeciwnie, że udało nam się zrealizować wiele pożytecznych rzeczy i projektów. Przez cały czas 
naszej działalności pamiętamy, iż wszystko co osiągamy i realizujemy możliwe jest tylko dzięki 
ofiarności naszych wspaniałych Przyjaciół, dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób 
fizycznych, które wspierają nas w naszej działalności. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy 
za okazaną pomoc i wielkie serce. 
To właśnie dla tych wszystkich naszych wspaniałych Darczyńców w dniu 16.11.2019 r. nasza 
Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość rozdania 
wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2019. Tradycyjnie już nagrody i 
wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma. O godzinie 19:30 zaproszeni 
goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością 
oczekiwali na rozwój wypadków. Zapraszając naszych gości, szczególnie tych nagrodzonych, 
zwyczajowo staramy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy 
nagrodę. W ten sposób zależy nam na zrobieniu im miej niespodzianki. Dla wielu naszych gości 
to duże, miłe i wzruszające zaskoczenie. 
My także jako Fundacja „jerzyk” jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w okresie mijającego roku 
mogliśmy liczyć na tak duże wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczyciła również część 
wykładowców odbywającej się w tym dniu Międzynarodowej Konferencji Medycznej. 
Wręczenie nagród swoimi profesjonalnym występem uświetniły pary taneczne ze Studio Tańca 
Golden Dance w Przemyślu. 
Po części oficjalnej, w której Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński przedstawił dokonania 
Fundacji w ostatnim roku, zaproszeni goście przy przygotowanym poczęstunku mogli podzielić 
się swoimi odczuciami i sympatycznie spędzić czas.  



 
 
Wyróżnienia w kategorii osoba: 

1. Ireneusz Zarębiński 

2. dr Nataliya Hrabarchuk  

3. Marek Łobos 

4. dr n. med. Joanna Hyrnik 

 

Wyróżnienia w kategorii firma: 

1. Samorząd Uczniowski przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu  

2. Drużyna futbolu amerykańskiego Bears Przemyśl 

3. VisitZakopane.pl  
 
 

RUBINOWY JERZYK 2019 

w kategorii osoba 

Renata Nowakowska – dyrektor PCKiN Zamek  

 

w kategorii firma 

Kazar Group  

 

Ż. W dniu 19.11.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 503,33 zł na zakup pożywienia bezglutenowego dla Przemysława B. 
w POD SKRZYDŁAMI P. Skopiec i wspólnicy Sp.J. Apteka Warszawa; 
 
Ź. W dniu 19.11.2019 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 413,27 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 
AA. W dniu 06.12.2019 roku Fundacja ”jerzyk” we współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, zorganizowała już kolejnego Mikołaja 
dla chorych dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Młodzież przygotowała dla małych 
pacjentów przebywających w Szpitalu, przedstawienie, które zostało wystawione 
w świetlicy Oddziału Pediatrii. Małych pacjentów odwiedziły postacie z różnych bajek oraz 
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 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.  
 
BB. Przez cały 2019 rok Fundacja ”jerzyk” prowadziła własny Ośrodek Rehabilitacyjno – 
Psychologiczny w pomieszczeniach dzierżawionych od Urzędu Miasta w Przemyślu, do których 
Fundacja jednak przeniosła się pod koniec ubiegłego roku. W tym momencie Fundacja do 
dyspozycji naszych małych pacjentów ma dwie sale rehabilitacyjne, dwa gabinety 
psychologiczno/logopedyczne i sala do hydroterapii. Nastąpiło nie tylko zwiększenie ilości 
pomieszczeń Ośrodka ale także jego wyposażenia (doposażenie zakończono na początku 2019 
roku). Uroczyste otwarcie i poświęcenie Ośrodka nastąpiło na początku 2019 roku. W Ośrodku  
w roku 2019, na koszt własny Fundacji, pod stałą opieką znajdowało się od 10 do 12 dzieci. 
Dzieci te korzystały z pomocy rehabilitantów, logopedów i psychologa w ramach realizowany 
przez nich programów oraz zajęć na basenie Hotelu „Gloria:” w Przemyślu.  
 
CC. W 2019 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z firmą Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro 
zorganizowała już po raz ósmy akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – VIII 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 2018 roku i trwała do czerwca 2019 r., a podsumowanie nastąpiło we wrześniu 
2019 r. 
Od września 2019 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – 
IX Edycja”, której koniec przewidywany jest w czerwcu 2020 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  2019 roku 
działalności gospodarczej.  
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
 
Zarząd Fundacji w 2019 r. podjął 26 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 2019 roku przez Fundację wyniosły: 226.475,93 zł  
 
Przychody razem 226.475,93 zł  w tym:    
 
- darowizny od osób fizycznych –   12.917,00 zł 
- darowizny od osób prawnych –              24.929,33 zł 
- odpis 1 % podatku -               18.765,00 zł 
- reklam i konferencji -            169.864,60 zł 
  
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2018 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 2019 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 223.787,75 zł 
 
- na realizację celów statutowych -  223.777,75 zł 
- na administrację –              0,00 zł 
- na działalność gospodarczą -            0,00 zł 
- pozostałe koszty -            10,00 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 2019 roku Fundacja zatrudniała 4 osoby 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 2019 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 2019 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 2019 r. wypłaciła kwotę 13.815,00 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 2019 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
 
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. na rachunkach bankowych wynosiły 38.520,48 zł  
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 
Fundacja  w 2019 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 2019 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 
Fundacja w 2019 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                                           40.436,48 zł     
 w tym: - środki pieniężne w kasie i banku    31.493,82 zł 
            - należności                                                  0,00 zł 
            -zobowiązania                                       8.942,66 zł 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  
oraz wyniku finansowym tej działalności. 
 
Fundacja w 2019 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 2019 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R  
 



Na dzień 31.12.2019 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. 
 
 
 


