
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN 
„nie jesteś sam”  

za rok 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Powstanie i działalność Fundacji: 
 
Fundacja TVN nie jesteś sam (“Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z 
dnia 20 marca 2001 r. – (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści 
się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. 

 
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. 
1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie 
Statutu Fundacji. 

 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze statutem 
Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. 

 
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 
grudnia 2007 r. 
 
 
a. dane Fundacji 
 
- nazwa       Fundacja TVN nie jesteś sam 
- siedziba      Warszawa 
- adres      02-952  Warszawa ul. Wiertnicza 166 
- numer księgi rejestrowej   WA.XX NS-Rej.KRS/5058/01/171 
- data wpisu w KRS                        31.05.2001 rok 
- numer rejestracyjny w KRS  0000014124 
- regon     017304971 
 
b. Członkowie Zarządu: 
 
Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu 
Fundacji byli: 

 
 
Bożena Walter - Prezes Zarządu 
Zam. Konstancin Jeziorna 05 – 510, ul. Batorego 49 
 
Jacek Nowak - Członek Zarządu 
Zam. Warszawa 02 – 390, ul. Grójecka 186/127 
 
Dominika Świerczewska Szafarz - Członek Zarządu 
Zam. Warszawa 04 – 959, ul. Wiesiołka 1/4  
 
Anna Maruszeczko - Członek Zarządu 
Zam. Koszalin 75-900, ul. Bosmańska 22b/28 
 
Paweł Świst - Członek Zarządu 
Zam. Warszawa 02-797, ul. Klimczaka 10G/3  
 
 

Komentarz [jp1]: Proszę 
rozważyć podanie obu nazwisk 
też w sprawozdaniu finansowym 



 
c. Cele Statutowe Fundacji 
 

Celami Fundacji w 2007 roku były: 
 
1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi 

schorzeniami, 
2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 
3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej, 
4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 

przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 
5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, 
6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 
7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki 

zdrowotnej, 
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i 

dzieci mających do niej utrudniony dostęp, 
9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu 

społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. 
 
 2. Opis działalności statutowej 
 
W 2007 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania 
podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 9 
niniejszego Statutu: 
 
1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, 
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, 
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 

rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, 
4. zakup leków i środków medycznych, 
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia 

codziennego, 
6. pomoc finansową i rzeczową, 
7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i 

edukacyjnych, 
8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 
10. fundowanie stypendiów, 
11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 
12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, 

remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy 
społecznej. 

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 
 
Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w roku obrotowym 2007.  



W 2007 roku Fundacja TVN „nie jesteś sam” skupiła swoją działalność na 
pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz pomocy placówkom medycznym, a 
także ludziom pokrzywdzonym przez los (chorym)  
Fundacja TVN w 2007 roku udzielała pomocy kierując się Regulaminem.  
W 2007 roku Zarząd w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową 
działalność przeprowadził następujące akcje i imprezy: 
 
- Akcja pt. „Przekaż 1% swojego podatku dochodowego” 
 
Fundacja TVN zaapelowała o przekazywanie na cele statutowe swojej działalności 
1% podatku od osób fizycznych. Fundacja TVN jest wpisana do rejestru instytucji 
pożytku publicznego, więc może zbierać pieniądze w ten sposób. W 2007 roku z 
tytułu wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja TVN pozyskała 1 390 299, 06 PLN  
Środki finansowe uzbierane za pośrednictwem 1% podatku Fundacja TVN zamierza 
wydać na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworowej, które zostanie wybudowane 
na terenie Instytutu Onkologii w Warszawie. 
 
- Zbieranie funduszy na zakup karetek pogotowia 
 
W czerwcu Fundacja TVN zorganizowała zbiórkę publiczną z której dochód został 
przeznaczony na zakup karetek pogotowia. Fundacja TVN zakupiła dwie karetki 
pogotowia dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Centrum Zdrowia Dziecka w 
Katowicach za łączną kwotę 554 720, 00 PLN, z czego 490 568, 40 PLN pochodziło 
ze zbiórki publicznej za pośrednictwem SMS –ów, a reszta kwoty została dołożona z 
niepublicznych środków finansowych posiadanych przez Fundację. 
 
- Zbiórka publiczna „Zielone drzwi” 

 
Jest to całoroczna zbiórka publiczna, którą rokrocznie uruchamia Fundacja TVN w 
celu pozyskiwania środków finansowych od darczyńców indywidualnych, którzy 
wysyłają charytatywne SMS – y lub wpłacają darowizny na bankowe konto Fundacji 
TVN. Nazwa zbiórki jest tożsama z tytułem programu telewizyjnego Fundacji TVN, 
który emitowany jest na antenie Telewizji TVN. W roku 2007 udało się pozyskać 
kwotę 7 274 389,59 PLN. Środki te Fundacja TVN rozdysponowuje zgodnie z 
wydanym jej pozwoleniem 
 
Od początku swojej działalności Fundacja TVN zgromadziła kwotę około 84 000 000 
PLN. W roku 2007 uzbieraliśmy 15 988 461, 83 PLN.  
Fundacja ma pod swoją opieką blisko 5000 osób. Fundacja udziela pomocy 
indywidualnej w zakresie finansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu 
medycznego do domów, a także przyznaje kwartalne i jednorazowe darowizny na 
zakup min. leków. 
 
Przewidywalny rozwój jednostki. 
 
W roku 2008 Fundacja TVN planuje kontynuację pozyskiwania środków finansowych 
na swoje cele statutowe. 
 
 
 



3. Działalność gospodarcza 
 
Dnia 17 maja 2002r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej. W 2007r. działalność gospodarcza nie była prowadzona przez Fundację.  
   
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji  
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik Nr 1 sprawozdania dla Min. 
Zdrowia, na podstawie § 2 Rozporządzenia. 
 
5. Przychody z działalności statutowej 
  
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów znajdują się w Informacji 
Dodatkowej za rok 2007. 

  
6. Koszty  
 
Informacje o wysokości uzyskanych kosztów zostały ujęte w Informacji Dodatkowej 
za rok 2007. 
         
7. Informacje dodatkowe: 
 
a. Zatrudnienie 
 
W 2007r Fundacja zatrudniała 8 osób, w tym 4 na pół etatu.  
 
wynagrodzenie wraz z narzutami ( łącznie etat i umowa zlecenie )             519 410,44 zł   
 
W roku 2007 nagrody i premie były wypłacone w wysokości        4 464,00 zł 
Fundacja  poniosła wydatki  na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 
 wysokości                9 661,00 zł 
 
b. Pożyczki 
 
Fundacja nie udziela pożyczek. 
 
c. Lokaty  
 
Na koniec roku 2007  były lokowane środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji 
w BRE BANK S.A. w wysokości               7 527 603,06 zł 
 
d. Aktywa finansowe 
 
 Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa 
handlowego,  
 
e. Nieruchomości 
 
Fundacja nie posiada nieruchomości, 
 



f. Nabyte Środki trwałe 
 
Informacje o nabytych środkach trwałych znajdują się w Informacji Dodatkowej za rok 
2007.   
 
g. Aktywa Fundacji  
 
Informacje na temat wartości aktywów i zobowiązań fundacji zostały ujęte w Informacji 
Dodatkowej za rok 2007. 
       
8. Działalność zlecona Fundacji 
 
Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
10. Informacje podatkowe i kontrolne 
 
Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych regulowane było terminowo.  
Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu 
Skarbowego oraz deklaracje ZUS. 
 
W roku 2007 były przeprowadzone kontrole : 
- kontrola MSWiA – kontrola sposobu przeprowadzenia zbiórki publicznej oraz 
wydatkowania środków. 
- kontrola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – kontrola sposobu korzystania z 
uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  
 
Obie kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości w podmiotowym zakresie. 
 
 
 
Bożena Walter – Prezes Zarządu   ………………………………………………. 
 
 
Jacek Nowak – Członek Zarządu   ………………………………………………. 
 
 
Dominika Świerczewska Szafarz – Członek Zarządu ………………………...................... 
 
 
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu   ………………………………………………. 
 
 
Paweł Świst – Członek Zarządu   ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 13 czerwca 2008 r. 
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