
SPRAWOZDANIE 
    Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk" 

w Przemyślu za 2018 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 22.02.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 650 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 22.02.2018 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 313,51 zł na zakup materiałów terapeutycznych i logopedycznych do 
terapii dla Seweryna G. w JUNIORA.PL s.c. A. Chowaniak, E. Piczak ul. Strzelecka 49, 
20-805 Lublin; 
 
C. W dniu 02.03.2018 r. Fundacja ”jerzyk” „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 8.000 zł na zakup specjalistycznego wózka do tańca dla 11-letniej Sary S. 
zebranych w ramach akcji ”Marzenia się spełniają”, w GTM MOBILE M-T WALISIEWICZ SP. 
KOMANDYTOWA, ul. Dorodna 16, 03-195  Warszawa.  
 
D. W dniu 14.03.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 493,26 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny S. z Nienowic 
w Aptece Rodzinnej Kazimierz Paulo w Radymnie; 
 
E. W dniu 05.04.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.000 zł na pomoc i ochronę zdrowia Renaty Z. w ramach akcji ”Z serca 
dla Reni”. Powyższa kwota została przekazana na konto Reni w Fundacji Dzieciom ”Zdążyć z 
Pomocą” w Warszawie; 

 
F. W dniu 09.05.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 440,73 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim 

 
G. W dniu 01.06.2018 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.  
 
H. W dniu 8 czerwca 2018 r. na stadionie Juvenii w Przemyślu, odbyły się III Igrzyska Dzieci i 
Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej - „ jerzyk 2018”, których organizatorami były Fundacja Pomocy 
Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” oraz Szkoła Podstawowa nr 16 
z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Honorowy patronat nad tym szczególnym 
wydarzeniem objął Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Prezes Fundacji „jerzyk” – Pan Artur Cieliński, witając 
przybyłych przedstawicieli władz, m.in. Prezydenta Miasta – Roberta Chomę, Wiceprezydenta – 
Janusza Hamryszczaka, Starostę Przemyskiego – Jana Pączka, Wójta Gminy Orły – Bogusława 
Słabickiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Roberta Bala, którzy w swoich 
przemówieniach nie szczędzili słów uznania młodym sportowcom. Następnie reprezentacja 
futbolu amerykańskiego przemyskich Bearsów dokonała uroczystego zapalenia znicza Igrzysk. 
Blisko stu uczestników imprezy (uczniowie SP 16 w Przemyślu, ZSPzOI w Orłach, SOSW nr 1 i 
SOSW nr 3 w Przemyślu, OREW–u w Przemyślu) zmagało się w pięciu grupach dysfunkcyjnych 
i 3 kategoriach lekkoatletycznych, tj. bieg na 40 m i 60 m, skok w dal i rzucie piłeczką 
palantową. Ponadto w tym roku organizatorzy zaproponowali uczniom rozegranie meczu piłki 
nożnej. Tradycyjnie też, grupa ok. 15 osób, wzięła udział w konkursie pt. „Mistrz wiedzy”. Dla 
chętnych i mających jeszcze pokłady energii, ustawiony był tor przeszkód. Pomimo upału 
uczestnikom nie zabrakło ducha walki a zapał, z jakim podchodzili do sportowych zmagań, 
wyciskał u niejednego widza łzy wzruszenia. Dzięki naszym niezawodnym sponsorom, każdy 
uczestnik został zaopatrzony w wodę, soczek 
i słodkie drożdżówki, jak również gorącą kiełbaskę z grilla. Wszyscy uczestnicy Igrzysk 
otrzymali pamiątkowe koszulki. Uwieńczeniem sportowych zmagań był uroczysty moment 
dekoracji specjalnie na tę okazję wykonanymi medalami i dyplomami z kultową muzyką 
i gromkimi oklaskami w tle. 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. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom za godne pochwały współzawodnictwo i hart ducha; ich 
opiekunom za pomoc w bezpiecznym 
i sprawnym przebiegu imprezy, wszystkim nauczycielom SP16 za nieocenione wsparcie 
techniczne oraz wolontariuszom za ogromny wkład pracy.  
 
Organizatorzy Igrzysk dziękują sponsorom: 
 
LIDER Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe 
PLASMET – Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń 



SPEED CON 
Magdalena i Bartosz Stecyk – firma KRAKOWIAK 
Rada Rodziców przy ZSzOI 
 
Partnerom: 
 
Teatr BazylArt 
Centrum Ratownictwa Medycznego – Jerzy Tarkowski 
DJ Wojtkowi 
 
Patronom medialnym: 
 
Życie Podkarpacki 
PTK TOYA 
 
I. W dniu 25.06.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.000 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 
Martyny P. w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 
 
J. W dniu 02.07.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie po 400 zł na częściowe dofinansowanie dwóch turnusów rehabilitacyjnych 
dla Nikoli F. w Ośrodku NEURON SP. Z O.O. w Bydgoszczy; 

 
K. W dniu 10.07.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 1.000 zł na opłacenie zabiegów terapii ruchowej i rehabilitacji dla Dawida i 
Krzysztofa Ł. – MGR REHABILITACJI TEODOR C. TECHNIK FIZJOTERAPII ul. 
Nadbrzeżna 8, 35-301 Rzeszów; 

 
L. W dniu 23.07.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 418,51 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 

 
M. W dniu 23.07.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 960 zł na opłacenie 6 miesięcznych zajęć i materiałów do muzykoterapii 
dla Doriana K. w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech L. ul. Podzamcze 24A, 38-200 
Jasło; 
 
N. W dniu 09.10.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 389,68 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka T. – w BRL CENTER 
POLSKA S.A., APTEKA DR MAX w Piotrkowie Trybunalskim; 
 



O. W dniu 09.10.2018 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 700 zł na opłacenie rehabilitacji Emilki W. w DOM-MED. GABINET 
FIZJOTERAPII DOMINIK D. ul. Lubelska 26, 35-233 Rzeszów; 

 
P. W dniu 29.10.2018 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej 
w kwocie 382 zł na zakup peruki syntetycznej dla Mai – ”ROKOKO” S.C. 
T. Kijanowski D. Kijanowska; 

 
Q. W dniu 31.10.2018 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej 
w kwocie 178 zł na zakup odzieży dla Mai J. – ”MOVIMAR” SP. Z O.O. , SP. K. 
ul. Sielecka 11B Przemyśl; 
 
R.  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). 
 



S. VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna – Przemyśl 2018 - ”ZABURZENIA 
ROZWOJOWE, DYSFUNKCJE NABYTE I CHOROBY PRZEWLEKŁE U DZIECI 
I MŁODZIEŻY” 
 
W dniu 27.10.2018 r. w Przemyślu już po raz ósmy odbyła się, organizowana przez Fundację 
Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla, Międzynarodowa Konferencja 
Medyczna. Tematem tegorocznej konferencji były: ”Zaburzenia rozwojowe, dysfunkcje nabyte i 
choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży”. Honorowy patronat nad konferencją obieli: Starosta 
Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Konferencja już po raz 
kolejny skupi wybitnych wykładowców zarówno z Polski jak i zza granicy. 
 
Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w wyniku zakłócających czynników może zostać 
zachwiany. Zaburzenia rozwojowe charakteryzują się poważnym zniekształceniem 
funkcjonowania intelektualnego (tj. głębszego stopnia odchylenia od norm rozwojowych), 
emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Proces diagnozowania i wspomagania jest złożony. 
Wymaga nie tylko znajomości metod diagnozowania, znajomości konkretnych kryteriów 
diagnozowania określonej dysfunkcji, ale również wiedzy z zakresu psychologii dziecka w ogóle. 
Dlatego też Fundacja ”jerzyk” postanowiła poświęciła tym istotnym problemom swoją kolejną 
konferencję. 
 
Konferencja zaczęła się od wystąpień Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły, Z-cy Prezydenta 
Miasta Przemyśla Grzegorza Haydera i Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego. Po 
oficjalnych przemówieniach i powitaniu, przystąpiono do części merytorycznej konferencji na 
którą czekało ok. 50 uczestników. 
 
Wykład inauguracyjny wygłosił stały uczestnik konferencji i przyjaciel fundacji prof. dr hab. n. 
med. Jerzy Kowalczyk Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii, 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie;. Tematem wykładu było “Wykorzystanie 
krwi pępowinowej – blaski i cienie”. Profesor Kowalczyk jak zwykle w sposób bardzo ciekawy 
i rzeczowy przedstawił zarówno zalety mogące wynikać z wykorzystania krwi pępowinowej w 
leczeniu dzieci jak i cienie jakie wiążą się z możliwościami zarówno ich efektywnego ich 
zastosowania, skuteczności ich działania, prawdopodobieństwa ich wykorzystania jak i 
warunków i sposobów przechowywania. Temat wzbudził duże zainteresowanie uczestników 
konferencji i wywołał ożywioną dyskusję. 
 
Drugi wykład wygłosiła dr n. med. Hałyna Luń - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum 
Rehabilitacji „Elita” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w 
Truskawcu (Ukraina). Wykład dotyczył ”System Intensywnej Rehabilitacji 
Neurofizjologicznej oraz ocena zmian funkcji ruchowych u pacjentów z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Metoda prof. Kozyavkina”. Podczas wykładu dr Łuń autorską metodę 
prof. Kozyavkina w leczeniu dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, osteochondrozą, 



skutkami urazów i organicznymi uszkodzeniami układu nerwowego. Swój wykład dr Łuń 
udokumentowała także bardzo interesującymi filmami ilustrującymi kolejne etapy rehabilitacji 
jak i jej efektów u małych pacjentów z różnych zakątków świata w tym także z Polski. 
 
Uzupełnieniem wykładu dr Łuń był kolejny, trzeci wykład, w którym to dr Natalia Hrabarchuk z 
Centrum Rehabilitacji „Elita” we Lwowie mówiła w temacie ”Wpływ spinalnej manipulacji na 
spastyczność mięśni u pacjentów z porażeniem mózgowym: randomizowane badanie 
kliniczne”. Również i dr Hrabarchuk w swoim wystąpieniu wykorzystała bardzo interesujące 
materiały filmowe obrazujące przebieg leczenia u młodych pacjentów Centrum. 
 
Po przerwie swój referat w temacie ”Wybrane problemy zdrowotne będące efektem kontaktu 
dziecka z psem. Co nowego ? Fakty i mity” wygłosił dr Wiesław Morawski ze Szpitala 
Wojewódzki w Przemyślu. Temat okazał się na tyle ciekawy co i bardzo na czasie gdyż 
praktycznie każde dziecko ma jakiś kontakt z psem, nawet jeżeli nie ma go w domu. Niestety 
większość osób nie zdaje sobie sprawy, że bez zachowania odpowiednich środków ostrożności i 
higieny w bezpośrednim kontakcie z psem dziecko narażone jest na wiele niebezpieczeństw, 
które można uniknąć. Jednocześnie nie należy demonizować zagrożeń jakie z tych kontaktów 
płyną. 
 
Następnym wykładowcą miał być dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR, Dziekan Wydziału 
Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski, który miał przedstawić wykład 
w temacie ”Muzykoterapia osób ze spektrum autyzmu”. Niestety Pan profesor ze względów 
na pogrzeb w rodzinie nie mógł przybyć na naszą konferencję. W zastępstwie za niego zgodziła 
się wystąpić dr n. med. Joanna Hyrnik ze Śląskiego Centrum Psychoterapii Nerwic w 
Katowicach oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego 
Śląskiego Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w 
Sosnowcu. Tematem jej wykładu był ”ASD zaburzenia ze spektrum autyzmu”. Autyzm w 
powszechnym mniemaniu kojarzony jest dość jednoznacznie jako dziecięca, psychiatryczna 
przypadłość, w której to dochodzi do znacznych zaburzeń komunikacji dziecka z jego 
otoczeniem, stereotypowych zachowań u autystycznego dziecka oraz do poważnych zaburzeń 
jego rozwoju. Rodzaje autyzmu zasadniczo są dwa: mowa tutaj 
o autyzmie dziecięcym (zespole Kannera) oraz o autyzmie atypowym. Jeżeli jednak spojrzeć na 
problem autyzmu to coraz częściej mówi się jednak o tzw. zaburzeniach ze spektrum autyzmu (w 
skrócie ASD, pochodzącym od angielskiego autism spectrum disorders), czyli takich 
jednostkach, w których to pojawiają się różne powiązane z autyzmem zaburzenia, 
a oprócz nich występują u pacjentów również i inne problemy. 
 
Pani dr n. med. Joanna Hyrnik wygłosiła też ostatni wykład ”Uzależnienia behawioralne, czyli 
kiedy i czego się obawiać”. Temat bardzo ciekawy a także bardzo na czasie, tak więc wzbudził 
bardzo duże zainteresowanie i dyskusję zarówno w trakcie wykładu jak 
i bezpośrednio po nim. Do niedawna uzależnienia wiązano przede wszystkim z zażywaniem 



substancji psychoaktywnych. Dziś coraz częściej mamy do czynienia z uzależnieniami 
behawioralnymi, czyli od czynności. Tego typu zachowania są traktowane jako zachowania 
nałogowe (kompulsywne), nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które w sposób 
negatywny wpływają na wiele obszarów jego funkcjonowania. Ich celem jest nie tyle osiągnięcie 
przyjemności, co zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia. Ogólnie, jest to 
rodzaj uzależnienia psychicznego (niesubstancjalnego), zaś o patologii świadczy przejawianie 
dużego zapotrzebowania na wykonywanie tych czynności, ich częstotliwość i intensywność.  
 
Konferencja jak wspomniano na wstępie cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników, 
którzy podczas ożywionych dyskusji zadawali wiele pytań wykładowcom wykorzystując ich 
wiedzę jak i spore doświadczenie w omawianych tematach. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że 
wszyscy wykładowcy występowali całkowicie bezpłatnie, rezygnując nawet ze zwrotu kosztów 
dojazdu, za co Fundacja „jerzyk” jest im niezmiernie wdzięczna. Uczestnicy konferencji 
zadowoleni z udziału w tegorocznej konferencji deklarowali chęć uczestnictwa 
w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości. 
 
Fundacja „ jerzyk” dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których 
ciężko byłoby ją zorganizować: 
 
G&K Estates, Hotel accademia***, Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe „LIDER”, Auto-
Moto-Fan, RESZKA, FHU „Metpol”. 
 
FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK 
 
 
T. W listopadzie 2018 roku minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc 
chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że i ten rok nie był zmarnowany i że udało nam się 
zrealizować wiele pożytecznych pomysłów, zamierzeń i projektów. Przez cały czas pamiętamy, 
iż wszystko co osiągamy i realizujemy możliwe jest tylko dzięki ofiarności naszych 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 Przyjaciół w dniu 27.10.2018 r. nasza 
Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną 
z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2018. Tradycyjnie już nagrody 
i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma. O godzinie 19:00 
zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej Sali 
i z zaciekawieniem oczekiwali na rozwój wypadków. Zapraszając naszych gości, zwyczajowo 
staraliśmy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę. 
W ten sposób chcieliśmy zrobić im miłą niespodziankę. Dla wielu naszych gości było to 
ogromnym, miłym i wzruszającym zaskoczeniem. My także jako Fundacja „jerzyk” byliśmy 
bardzo szczęśliwi i było nam miło, że w okresie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże 
wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczyciła część wykładowców odbywającej się w 



tym dniu trzeciej już Międzynarodowej Konferencji Medycznej (a ósmej 
w ogóle konferencji Fundacji). Wręczenie nagród swoimi profesjonalnym występem uświetniła 
para taneczna ze Studio Tańca Golden Dance w Przemyślu, a nastrojową oprawę muzyczną 
zapewnił DJ Wojtek. 
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni 
goście przy przygotowanym poczęstunku mogli podzielić się swoimi odczuciami 
i sympatycznie spędzić czas. 
 
 
Wyróżnienia w kategorii osoba: 

1. Marek Łobos 

2. Barbara Wołk 

3. Norbert Kowalski 

 

Wyróżnienia w kategorii firma: 

1. Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu 

2. Biuro Podróży EKSTRA URLOP 
 
 
 
 

RUBINOWY JERZYK 2018 

w kategorii osoba 

dr n. med. Hałyna Luń 

 

w kategorii firma 

C&A Fundation 

 

U. W dniu 06.12.2018 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 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 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.  
 
V. Na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2018 roku Fundacja „jerzyk” postanowiła po raz 
drugi włączyć się w akcję „Szlachetnej paczki”, która ma na celu wspomóc potrzebujące rodziny 
i osoby. 
Tym razem również wybraliśmy rodzinę z Przemyśla, gdzie  młoda mama Moniką K. samotnie 
wychowuje chorego syna Kacpra A. lat 13, który choruje na dystonię (Hallevordena-Spatza). 
Matka nie może podjąć pracy zarobkowej gdyż Kacper wymaga stałej i systematycznej opieki.  
 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 
Darczyńca był podczas przekazania paczek u rodziny. Pani Monika była w ogromnym szoku 
kiedy zobaczyła wszystkie paczki. Najmocniej zareagowała na bojler, kuchenkę, buty 
ortopedyczne a także informacje o możliwości dodatkowej rehabilitacji syna. Karol zaś ucieszył 
się z samochodu na sterowanie. Po tym jak opadły już wszystkie emocje i pani Monika została ze 
wszystkim sama, zadzwoniła do mnie i ze wzruszeniem powiedziała, że w końcu będzie mogła 
umyć się w ciepłej wodzie, że ich komfort życiowy został podniesiony a marzenia spełnione. Nie 
sądziła że są na świecie aż tak dobrzy ludzie i do końca życia będzie za to im wdzięczna. 
 
Co chce przekazać Tobie wolontariusz: 
Z całego serca pragnę podziękować za trud włożony w projekt jakim jest Szlachetna Paczka. 
Dzięki Państwa pomocy odeszło wiele zmartwień jakie trapiły rodzinę. Paczka wykonana przez 
państwa oraz Wasza postawa jest wzorem do naśladowania. Dziękuję bardzo 
w imieniu moim jak i naszej paczkowej rodziny, za danie nowej nadziei i rozszerzenie 
możliwości. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i motywacji do dalszego działania. 

  
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 co najważniejsze ma też sens. 
 
W. Przez cały 2018 rok Fundacja ”jerzyk” prowadziła własny Ośrodek Rehabilitacyjno – 
Psychologiczny w pomieszczeniach dzierżawionych od Urzędu Miasta w Przemyślu, jednak 
właśnie w tym roku Fundacja zmieniła pomieszczenia Ośrodka i przeniosła się do nowych.  
Zmiana ta  była zmianą na lepsze gdyż Ośrodek Fundacji zdecydowanie zwiększył ilość 
pomieszczeń w jakich działa. Obecnie do dyspozycji naszych małych pacjentów są dwie sale 
rehabilitacyjne, dwa gabinety psychologiczno/logopedyczne i sala do hydroterapii. Zwiększyła 
się nie tylko ilość pomieszczeń Ośrodka ale także jego wyposażenie.   
W Ośrodku w roku 2018, na koszt własny Fundacji, stale rehabilitowanych było od 10 do 12 
dzieci. Dzieci te korzystały także z pomocy rehabilitantów, logopedów i psychologa 



w ramach realizowany przez nich programów oraz zajęć na basenie Hotelu „Gloria:” 
w Przemyślu.  
 
X. W 2018 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z firmą Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro 
zorganizowała już po raz siódmy akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – VII 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 2017 roku i trwała do czerwca 2018 r., a podsumowanie nastąpiło w październiku 
2018 r. 
Od września 2018 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – 
VIII Edycja”, której koniec przewidywany jest w czerwcu 2019 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  2018 roku 
działalności gospodarczej.  
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
 
Zarząd Fundacji w 2018 r. podjął 21 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 2018 roku przez Fundację wyniosły: 292.259,58 zł  
 
Przychody razem 292.259,58 zł  w tym:    
 
- darowizny od osób fizycznych –   18.091,50 zł 
- darowizny od osób prawnych –            229.024,30 zł 
- odpis 1 % podatku -               17.952,70 zł 
- zbiórka nakrętek plastikowych -                6.480,00 zł 
- pozostałe przychody -   20.711,08 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 2017 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 284.683,27 zł 
 
- na realizację celów statutowych -  284.682,10 zł 
- na administrację –              0,00 zł 
- na działalność gospodarczą -            0,00 zł 
- pozostałe koszty -              1,17 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 2018 roku Fundacja zatrudniała 2 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 2018 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 2018 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 2018 r. wypłaciła kwotę 4.637,00 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 2018 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
 
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2018 roku wynosiła: 
- mBank Oddział w Przemyślu                      –    29.307,38 zł 
- BGŻ BNP Paribas Oddział w Przemyślu    –      1.437,82 zł 
 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 



prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 
Fundacja  w 2018 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 2018 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 
Fundacja w 2018 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                                           32.955,93 zł     
 w tym: - środki pieniężne w kasie i banku    28.805,64 zł 
            - należności                                                  0,00 zł 
            -zobowiązania                                       4.150,29 zł 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  
oraz wyniku finansowym tej działalności. 
 
Fundacja w 2018 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 2018 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R  
 
Na dzień 31.12.2018 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. 
 
 
 


