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I/ Dane rejestracyjne Fundacji 
 

1. Nazwa: Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką. 

2. Siedziba: 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 99/12 

3. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 19.07.2013  

4. Organ prowadzący Rejestr Przedsiębiorców oraz Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej: Sąd Rejonowy w 

Gdańsku, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 

0000470769. 

5. Regon: 221930630 

6. NIP: 5833161497 

7. Zarząd: Marta Czyż-Taraszkiewicz  – Prezes Zarządu, 

  Aleksandra Paliwoda – Członek Zarządu 

  Magdalena Jankowska – Członek Zarządu 

  Barbara Grosz-Glich – Członek Zarządu 

  Ewa Kornatowska  – Członek Zarządu 

8. Rada Fundacji: 

Ewa Lipska-Sidor – Przewodniczący Rady Fundacji 

Daniel Myszka – Członek Rady Fundacji 

Ninela Irga-Jaworska – Członek Rady Fundacji 

Anita Romanowska – Członek Rady Fundacji 

Aneta Lopko – Członek Rady Fundacji 

9. Cele statutowe: 

a. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową 
oraz innymi schorzeniami będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką 
Oddziału Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i ich rodzinom, w tym pomocy 
socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;  

b. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie finansowe dzieci dotkniętych chorobą 
nowotworową i ich rodzin;  

c. rzeczowe wspieranie Oddziału Hematologii Dziecięcej w Klinice Pediatrii, 
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku;  

d. pomoc psychologiczna dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między 
innymi poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i prowadzenie 
informacyjnej strony internetowej;  

e. działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy wśród 
fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobami 
nowotworowymi, między innymi poprzez organizowanie szkoleń;  

f. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka;  

g. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

h. działalność charytatywna  

i. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;  

j. promocja i organizacji wolontariatu;  
 

10.  Fundacja 7 września 2015 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 
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II/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

1. Cele Fundacji realizowane będą poprzez: 

a. inicjowanie zmian prawnych na rzecz poprawienia jakości opieki nad dziećmi 
dotkniętymi chorobami nowotworowymi,  

b. informowanie władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej o 
problemach dzieci z chorobą nowotworową oraz współpracę z tymi jednostkami;  

c. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i 
kulturalnymi;  

d. działanie na rzecz poprawy warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci 
chorych na choroby nowotworowe;  

e. udostępnianie urządzeń medycznych Oddziałowi Hematologii Dziecięcej UCK w 
Gdańsku oraz jego następcom prawnym;  

f. zakup leków i sprzętu jednorazowego;  
g. finansowanie lub dofinansowanie leczenie zagranicą dzieci, których uratowanie 

życia w kraju nie jest możliwe;  

h. udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i 
rzeczowym dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom;  

i. finansowanie i dofinansowanie specjalistycznego wypoczynku podopiecznych 
Oddziału Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i jednego opiekuna;  

j. organizację imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych;  

k. zakładanie subkont dla dzieci;  

l. propagowanie wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem w trakcie oraz po 
zakończeniu leczenia chorób nowotworowych poprzez stronę internetową;  

m. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji.  

n. organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z nowotworami krwi;  

o. organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży po przebytych nowotworach krwi;  
 

2. W roku 2019 Fundacja  realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:  

Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału 

Hematologii Dziecięcej gdańskiego UCK. 

 
W 2019 roku Fundacja z Pompą przekazała: 
 
- 8 łóżek sterowanych elektrycznie Eleganza Premium 2 

- 5 łóżek sterowanych elektrycznie dla niemowląt Tom 2  

 

Sprzęt o łącznej wartości 195 406,56 zł został zakupiony ze środków przekazanych 
Fundacji przez sponsorów i darczyńców indywidualnych. 
 
Fundacja z Pompą zgłosiła dwie zbiórki publiczne: 
- Koncert Charytatywny Uśmiech pod choinkę 2019/55/OR – nie odbyła się z powodu 
żałoby po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
- Łóżko dla Superbohatera. Pomóż wzmocnić supermoce 2019/1411/OR - 5218,65 zł 
 
Inne akcje Fundacji z Pompą 
 
Regularnie przez cały rok Fundacja organizowała 3 razy w tygodniu warsztaty kulinarne, 
arte i muzykoterapii dla pacjentów Oddziału Hematologii Dziecięcej, a raz w tygodniu 
psychologiczne wsparcie dla ich opiekunów. Warsztaty arte- i muzykoterapeutyczne na 
Oddziale Hematologii Dziecięcej są bardzo ważne ponieważ pacjentami są często dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym usprawnianie ręki ma ogromne znaczenie. 
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Podczas zabawy dzieci choć na chwilę mogą zapomnieć o chorobie. Fundacja wspiera 
także rodziców chorych dzieci. Raz w tygodniu na oddziale odbywają się dla nich warsztaty 
z psychologami. Mogą także skonsultować się telefonicznie. Na prośbę rodziców psycholog 
z Fundacji może porozmawiać także z małymi pacjentami Oddziału. 
 
11 stycznia 2019 zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy dla pacjentów dziecięcych Oddziałów 
Hematologii i Chemioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
 
20 marca 2019 odbył się koncert Wiosenny Uśmiech współorganizowany przez IFMSA 
Poland Oddział Gdańsk i Fundację z Pompą. Już po raz piąty grupa studentów postanowiła 
podzielić się swoimi talentami muzycznymi i wrażliwością na potrzeby chorych dzieci. W 
trakcie koncertu uzbierano 3272,10 zł 
 
14 kwietnia 2019 dekorowaliśmy mazurki na Oddziałach Hematologii Dziecięcej i 
Chemioterapii Dziecięcej gdańskiego UCK. Ozdoby przekazała firma DrOetker Polska, a 
mazurki Piekarnia-Cukiernia Andrzej Szydłowski. 
 
18 maja uroczyście otworzyliśmy Centrum Rozwoju Fundacji z Pompą – Narzędziownia. To 
miejsce integrujące rodziny po incydentach onkologicznych u dzieci, długiej hospitalizacji i 
innych traumatycznych przeżyciach oraz rodzin zainteresowanych rozwojem. Oferuje różne 
warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży oraz rodziców, a także rodzinne. Proponuje 
także wsparcie psychologiczne. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów - 
psychologów, pedagogów, instruktorów i animatorów. Na warsztaty może zgłosić się każdy. 
Dla podopiecznych Fundacji wsparcie jest bezpłatne. 

25 maja uczestniczyliśmy w Dziecięcym Przeglądzie Tańca Just Dance. Zaproszeni przez 
organizatorów wraz z dziećmi przygotowywaliśmy masę slime i gniotki, prowadziliśmy 
zbiórkę na cele statutowe i reklamowaliśmy zajęcia w Narzędziowni. 

Od 1 do 4 czerwca Fundacja z Pompą miała swoje stanowisko w Strefie Społecznej 
podczas Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku. Promowaliśmy naszą działalność, 
prowadziliśmy zbiórkę na cele statutowe. Studenci medycyny rejestrowali dawców do 
DKMS i wykonywali badania profilaktyczne. Można było zbadać ciśnienie i zmierzyć poziom 
cukru. Szerzyliśmy wiedzę na temat znaczenia transplantacji. Przez cztery dni działaliśmy 
wspólnie z Fundacją Organiści i Stowarzyszeniem na Rzecz Ratownictwa Adiutare. 
Wspierali nas wolontariusze z Gdańskiej Szkoły Szermierki, którzy edukowali w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Na naszym Fundacyjnym stanowisku można było nauczyć 
się reanimować niemowlaka oraz dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Pogoda dopisywała! Nasi wolontariusze spisali się na medal, a kolorowe gry przyciągały nie 
tylko najmłodszych. Były też zgadywanki, rebusy, krzyżówki. Wolontariusze malowali 
buziaki najmłodszym i wyplatali kolorowe warkoczyki. 

3 czerwca 2019 zorganizowaliśmy wspólnie z Gemini Polska Dzień Dziecka dla małych 
pacjentów UCK. Maści, kremy, stwory-humory, breloczki, babeczki, a na zakończenie 
przedstawienie o Smoku Wawelskim. Wsparli nas MamyWene i Teatr Gargulec. Gry do 
paczek dorzuciła firma Rebel. Babeczki upiekła Duszka- niesamowite torty. 

16 czerwca w gościnnej Sali Jagoda w Żukowie zorganizowaliśmy festyn Rodzina z 
Pompą. Były konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych. Mamy mogły uczesać się i 
umalować, Ojcowie przetestować samochody Toyota. Dla wszystkich było ognisko i 
kiełbaski. Festyn zorganizowaliśmy we współpracy z Gemini Polska i Toyota Carter 
Gdańsk. 
 
29 czerwca Fundacja wzięła udział w Pikniku Rodzinnym w Dzielnicy Strzyża. Zostaliśmy 
zaproszeni przez Radę Dzielnicy. Promowaliśmy naszą działalność statutową i warsztaty w 
Narzędziowni. 
 

https://www.facebook.com/duszkatorty/?__tn__=K-R&eid=ARCLY9NPBs34WnJqZkdmNFu-jxkEPEFv3cjA2M7dtdMjQQADQHaXploMRmaEpL58nWjNV8pEcmjUEg3e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCerqYGIX_h2pmbqtrwZmyxz1hS-rptEcblHxpgj5AcYU4i7D_cJSnYQHh7W0VIdaRbJ_39uGzYPwKJjcvZ9i3G2yByATx29EtR2MbFc0hQoDwTYE6mHLIcspSexHFWrpAuiQ78CQCQ14NPrCw-9CR48BScadIPJDCBa7je2PvSLMx7y8kbQVwH4DMYjj6y-JTRY8WqSWcXvUCmFBBYToC6iLpbAHTE4_OiBZGNqYLiTfuYTqWV6WfpLzH3p2t7-g6UvR2MIUDUTp3imgaxOI9SAAs6JbKHe0Dfgqt8-FepAHc0b8yii2d7mMI7ZWt2ZqAMqasICoduMijcRtRaHRHy7g
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Między 8 a 12 lipca zorganizowaliśmy letnie warsztaty w Narzędziowni. Dzieci spędzały 
czas na przygotowywaniu własnych instrumentów muzycznych, tabliczek na drzwi pokoju, 
gier, skrzynek na skarby i różnorakich prac plastycznych. 
 
2 września zaczął działać Gabinet Psychologiczny w ramach Narzędziowni. Pomoc 
podopiecznych Fundacji z Pompą jest nieodpłatna. 

14 września 2019 podczas festynu parafialnego przy parafii Świętego Stanisława Kostki 
zachęcaliśmy mieszkańców dzielnicy VII Dwór do udziału w naszych warsztatach w 
Narzędziowni. 

Od września do grudnia organizowaliśmy w weekendy warsztaty rodzinne w Narzędziowni. 
Można było zrobić las w słoiku, kalendarz adwentowy, skrzaty ze skarpet, choinkę z 
patyków, biżuterię z masy polimerowej, bombki w stylu vintage i adwentowe wieńce. 
Piekliśmy też i dekorowaliśmy pierniki. We wszystkich nasi podopieczni mogli wziąć udział 
za darmo. 

31 października 2019 roku z okazji Halloween piekliśmy na Oddziale Hematologii  straszne 
babeczki. 
 
10 listopada 2019 roku w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii gdańskiego UCK odbył 
się pokaz mody. Mali pacjenci nie tylko prezentowali stroje, które przygotowała projektantka 
Adrianna Złoch, ale też pozowali podczas profesjonalnej sesji fotograficznej. Uśmiechy nie 
schodziły z dziecięcych buziek, a rodzice nie kryli wzruszenia. 
 
8 grudnia 2019 Fundacja z Pompą zorganizowała pieczenie pierników na dziecięcych 
Oddziałach Hematologii i Chemioterapii gdańskiego UCK. W akcję po raz kolejny 
zaangażowała się firma DrOetker Polska, która przekazała swoje produkty.  
 
6 grudnia 2019 Fundacja z Pompą oraz Fundacja Organiści i Stowarzyszenie na Rzecz 
Ratownictwa Adiutare zorganizowały po raz szósty akcję „Zrób prezent – podziel się sobą”. 
W tramwaju jeżdżącym po Gdańsku rejestrowano potencjalnych dawców szpiku, 
pasażerowie mogli zbadać poziom cukru w krwi i ciśnienie, porozmawiać z młodymi 
lekarzami. Organiści namawiali do podpisywania oświadczeń woli o oddaniu po śmierci 
organów do transplantacji. Były drobne prezenty dla pasażerów.  
 
15 grudnia w pubie Tu i Teraz w Krzywym Domku w Sopocie odbył się wernisaż wystawy 
Moda kontra rak. Pokazaliśmy zdjęcia, które powstały podczas pokazu mody i portrety. 
Można było wylicytować fanty przekazane przez współpracujące z Fundacją i projektantką 
Adrianną Złoch firmy. Były warsztaty szycia, wizażu i słodki poczęstunek. Można było 
posłuchać muzyki na żywo. W akcję włączył się piłkarz ręczny Mariusz Jurkiewicz. 
 
17 grudnia 2019 zorganizowaliśmy świąteczne spotkanie dla dzieci, rodziców oraz 
personelu medycznego Oddziału Hematologii. Były poczęstunek i przedstawienie. Nie 
zabrakło świętego Mikołaja z prezentami. 
 
Podczas wszystkich akcji Fundacja z Pompą korzystała z pracy wolontariuszy. 
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III/  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego 

tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  

a. Ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.10.B 

b. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

PKD 56.21.Z   

c. Działalność agencji  reklamowych PKD 73.11.Z 

d. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

PKD 47.91.Z 

e. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 

85.59.B 

f. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 

g. Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z   

h. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  PKD 

85.51.Z 

i. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z 

j. Działalność wspomagająca edukację  PKD 85.60.Z 

k. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z 

l. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z 

3. Fundacja podjęła działalność gospodarczą. 

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 9773,65 zł. 

 

IV/ W 2019 roku Rada Fundacji podjęła następujące uchwały  

a. Uchwała nr 1 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką  w sprawie 
przyjęcia porządku obrad. 

b. Uchwała nr 2 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2018. 

c. Uchwała nr 3 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2018. 

d. Uchwała nr 4 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w 
przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji Marcie Czyż-
Taraszkiewicz. 

e. Uchwała nr 5 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w 
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji Ewie 
Kornatowskiej.  

f. Uchwała nr 6 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w 
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji Magdalenie 
Jankowskiej. 

g. Uchwała nr 7 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w 
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji Barbarze Grosz-
Glich. 

h. Uchwała nr 8 Rady Fundacji z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką w 
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji Aleksandrze 
Paliwoda. 
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 V/ Informacja o uzyskanych przychodach 

 

Przychody ogółem:                  403663,42zł 

Działalność statutowa 393889,77zł 

w tym:      

darowizny od firm i osób prawnych              89379,53zł                   

darowizny od osób indywidualnych           33649,32zł 

zbiórki publiczne          6245,14zł 

1%         135527,90zł 

darowizny rzeczowe         128844,00zł 

   

Działalność gospodarcza                       9773,65zł 

w tym: 

działania edukacyjne                         1000,00zł   

 warsztaty Narzędziownia             8773,65zł 

 

Przychody pozostałe:                                                                               243,88zł 

w tym:      

 operacyjne          243,88zł 

 

Przychód z działalności gospodarczej stanowi 2,42 procent ogółu przychodów. 

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. 

 

VI/ Informacja o poniesionych kosztach 

 

Koszty zadań statutowych pożytku publicznego:    376551,69zł 

w tym:   

działalności statutowej       77479,37zł  

1%           36513,26zł  

darowizny rzeczowe        195409,66zł  

warsztaty          67149,40zł   

 

Koszty działalności statutowej – administracyjnej                15754,14zł  

 w tym:   

 zużycie materiałów          4757,10zł 

 usługi obce         14412,37zł 

 pozostałe koszty              20,00zł 

 podatki i opłaty              14,76zł  
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Koszty działalności gospodarczej          12787,96zł 

 w tym: 

warsztaty Narzędziownia          12787,96zł  

 

Koszty finansowe:         9,99zł 

w tym: 

odsetki za zwłokę                  9,99zł 

 

Koszty operacyjne        43,87zł 

w tym:  

 inne         43,87zł 

 

 
VII/ Dane o zatrudnieniu i dane finansowe 

 

1. Na dzień 31.12.2019 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników. 

2. Wynagrodzenia łącznie:       0,00zł 

wynagrodzenie etatowe       0,00zł 

inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)       0,00zł 

Łączne wynagrodzenie członków zarządu:     0,00zł 

wynagrodzenie etatowe pozostałych pracowników    0,00zł 

premie         0,00zł 

3. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 33518,68zł 

Wydatki na wynagrodzenie z tytułu umów z cudzoziemcami:         0,00zł  

4. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

5. Stan lokat i rachunków bankowych  prowadzonych przez  

BNPPARIBAS o/ Gdańsk na dzień  31.12.2019 roku wynosi: 77433,27 zł oraz kasy 

13928,37zł 

6. Fundacja nie dokonała zakupu obligacji ani akcji w 2019 r. 

7. Fundacja nie dokonała zakupu nieruchomości w 2019 r.  

8. W roku 2019 Fundacja nie nabyła innych środków trwałych. 

9. Wartość aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy 31.12.2019 r.:  

wartość aktywów trwałych                         0,00zł 

wartość aktywów obrotowych       95553,36zł 

zobowiązania długoterminowe                    0,00zł 

zobowiązania krótkoterminowe         7118,05zł 
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VIII/  Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

Fundacja nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

IX/ Informacja o zobowiązaniach podatkowych i składaniu deklaracji podatkowych 

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe, roczne zeznanie o dochodzie 
zostało złożone.  

 

X/ Przeprowadzone kontrole 

W 2019 roku w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 


