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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Zarządu Fundacji Herosi za rok 2013 

Dane identyfikacyjne Fundacji 

Ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa,  
strona internetowa: www.herosi.eu,  
adres e-mail: fundacja@herosi.eu 
KRS 0000323696;  Regon: 141756065;   
NIP: 524-26-71-976;   
Konto bankowe: PKO BP  07 1020 1068 0000 1202 0142 3227 
 
Fundacja Herosi została ustanowiona przez: Małgorzatę Osińską, Mirosława Michalaka, 
Tomasza Kowalika i Piotra Borutę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Tomasza Czyżewskiego w kancelarii notarialnej w 
Konstancinie-Jeziornej, ul. Wilanowska 1, w dniu 09/01/2009. 
 

Skład Fundacji 

 
Rada Fundacji: 

Tomasz Kowalik – przewodniczący Rady Fundacji 
Małgorzata Osińska – członek Rady Fundacji 
Jacek Płachta– członek Rady Fundacji 
Mirosław Michalak- członek Rady Fundacji 
Piotr Boruta- członek Rady Fundacji 
Sławomir Strzykowski - członek Rady Fundacji 
 

Zarząd Fundacji: 

Aneta Rostkowska– Prezes  Zarządu Fundacji 
Halina Lasota – Członek Zarządu  Fundacji 
Zbigniew Najbauer – Członek Zarządu Fundacji  
 

Cele Fundacji: 

1. Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), 
a także osób z obszaru patologii społecznych – zarówno dzieci jak i dorosłych. 

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie 
i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej. 

3. Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności 
społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy 
spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji. 

5. Wspieranie rozwoju szkół,  organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i 
rekreacji. 

6. Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych. 
7. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Szkolenie wolontariuszy przygotowujące ich do wizyt u dzieci i dorosłych przebywających 
w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych 
ośrodkach. 

2. Wizyty i odwiedziny, specjalnie przeszkolonych osób, a także siatkarzy, siatkarek i innych 
gwiazd sportu oraz sceny w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych 
specjalistycznych ośrodkach, gdzie chore dzieci i młodzież przebywają czasowo lub na 
stałe. 

3. Bajko-terapię, dramę, terapię zabawą, śmiechem  oraz inne formy terapii psychologiczno 
– pedagogicznej. 

4. Zbieranie informacji na temat osób chorych w celu udzielenia im pomocy finansowej 
bądź rzeczowej. 

5. Udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, 
powołanym do leczenia bądź opiekowania się chorymi. 

6. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami. 
7. Promocję wolontariatu. 
8. Organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem zawodników oraz zrzeszeń 

i klubów sportowych. 
9. Organizowanie czasu wolnego dla chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych, a 

także osób z obszaru ubóstwa i patologii społecznej – zachęcanie ich do aktywności 
sportowej, społecznej i kulturalnej. 

10. Organizowanie imprez artystycznych. 
11. Tworzenie aktywnie działających grup teatralnych w placówkach kultury, klubach, 

domach opieki społecznej, szkołach i innych tym podobnych ośrodkach. 
12. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych. 
13. Realizowanie programów naukowych i badawczych. 
14. Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, szkoleń, spotkań, dyskusji i 

innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji. 
15. Rozwijanie dialogu między społecznością osób zdrowych, a społecznością osób 

niepełnosprawnych. 
16. Prowadzenie edukacji społecznej. 
17. Utrzymywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami wspomnianymi 

w punkcie 1. 
18. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez 

organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem polskich sportowców. 
19. Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami 

odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną, w tym z Polskim Związkiem Piłki 
Siatkowej, Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej oraz Związkiem Piłki Ręcznej. 

20. Spełnianie marzeń dzieci chorych. 
21. Organizowanie akcji krwiodawstwa. 
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Główne działania Fundacji w 2013 roku: 

 
1. Sesje zdjęciowe podopiecznych Fundacji oraz pokaz mody z okazji Światowego Dnia 

Walki z Rakiem. 
 
Fundacja Herosi zorganizowała trzy sesje zdjęciowe w profesjonalnym studio fotograficznym, 
z udziałem fotografa, stylistów, fryzjerów) dla podopiecznych oddziału onkologii Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie . 
 3 lutego, w Hotelu Hyatt Regency w Warszawie w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem 
odbył się charytatywny wernisaż fotografii autorstwa Anny Powierża „Poza ciszą”. Wernisaż 
połączony był z wyjątkowym pokazem mody z udziałem dzieci i młodzieży, podopiecznych 
Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz recitalami gwiazd muzyki. 
Jedną z atrakcji wernisażu był wyjątkowy pokaz mody, w którym w roli modeli wystąpiły 
dzieci i młodzież znajdujące się pod opieką Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w 
Warszawie. Podczas pokazu zaprezentowały ubrania z kolekcji młodych polskich 
projektantów, m.in. Wioli Piekut, Gavel, Jak ta lala, Aleksandra Markowska, Kuba Bonecki, 
Madox. Stylizację pokazu przygotowała Karolina Trębacz oraz Atelier Kajetan Góra. Pokaz 
mody poprowadziła dziennikarka TVN Style Katarzyna Bosacka.  
Spotkanie uświetniły recitale gwiazd muzyki: zespołu Loka, Lidii Kopani, Mateusza Mijala, 
znanego z „The Voice of Poland” Antka Smykiewicza i Michała Chmielewskiego oraz Adriana 
Kowalskiego (zespół Coffeina). O wyjątkowy klimat podczas wernisażu zadbał prowadzący 
Mateusz Szymkowiak, znany z programów "The Voice of Poland” oraz „Pytanie na 
śniadanie”. 
 

2. Wspieranie procesu leczenia – odwiedziny w szpitalach 

Fundacja wspomagała proces leczenia i rehabilitacji poprzez działania artystyczne, poprzez 
organizowanie dzieciom hospitalizowanym (oddziały onkologii Instytutu Matki i Dziecka oraz 
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, w czasie wolnym od zabiegów oraz terapii 
nowotworowej, zajęć artystycznych i spektakli teatralnych oraz zajęć indywidualnych i 
grupowych, m.in.: czytanie książek, malowanie, gry i zabawy (wolontariat) oraz  pomoc 
pedagogiczną.  

 

3. Spełnianie marzeń dzieci 

Fundacja Herosi stara się w możliwości spełniać marzenia dzieci. Udało się w roku 2013 
zorganizować kilka takich marzeń:  

• Spotkanie  7-letniego Miłosza z zespołem Weekend (marzec) 

• Spotkane 12- letniego Kacpra z aktorką – Katarzyną Zielińską (marzec) 

• Wizyta 13-letniego Damiana na planie serialu Rodzinka.pl (kwiecień) 
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• Wizyta nastolatek: Oli i Pauliny na planie  Must be the Music – Tylko muzyka (maj) 

• Lekcja sushi dla Justyny (czerwiec) 

• Wizyta w zoo („Na wyspie króla Juliana”) dla 8- letniej Madzi (lipiec) 

• Wyjazd weekendowy nad morze dla Weroniki (lipiec) 

• Wyjazd na mecz FC Barcelony do Gdańska: Mateusza, Damiana, Macieka (sierpień) 

4. Promocja przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Herosi 
Akcje promujące ideę przekazywania 1% podatku prowadzone były w okresie rozliczeń 
podatkowych za pośrednictwem Internetu (np. strona internetowa Fundacji oraz oficjalne 
konta na facebooku czy youtubie), ulotek oraz w formie ogłoszeń i reklamy na telebimach na 
meczach siatkarskich. W akcjach wzięli udział znani sportowcy pomagający Fundacji.  
 
5. Akcja  malowania wielkanocnych zwierzaczków 
Akcja została zorganizowana w marcu. Udział w niej wzięli kadra skoczków narciarskich. Na 
każdej pracy znajdował się autograf  twórcy. Zgodnie z celem statutowym Fundacji pieniądze 
uzyskane z aukcji zostały w całości przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla oddziału . 

6. Odwiedziny gwiazd, na oddziale onkologii IMiDz 

Fundacja zorganizowała na oddziale wizyty: 

• Kabaretu Czesłaf (luty), 

• stylistki TVN Doroty Wiliams (marzec), 

• zespół Weekend (marzec) 

• Skoczek narciarski – Piotr Żyła (kwiecień) 

• Balonowe spotkania z Patrycją Lipińską (kwiecień, październik) 

• Show z udziałem mimów z Agencji Artystycznej "Mimello" (kwiecień) 

• Wizyta muzyków z programu The Voice of Poland: Antka Smykiewicza, Michała 
Chmielewskiego (maj) 

• Wizyta zespołu Riffertone (maj) 

• Koncert Edyty Strzyciej z chórem dziecięcym w IMID (czerwiec) 

• Wizyty aktorów i prezenterów w trakcie nagrywania teledysku charytatywnego: Artur 
Barcisia, Elżbiety Jędrzejewskiej, Agnieszki Kaczorowskiej, Ryszarda Rembiszewskiego, 
 oraz Magdy Smalary (wrzesień); 

• Pokaz magii Maćka Pędy  (czerwiec, listopad) 
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• Wizyta i koncert Adiego Kowalskiego (grudzień) 

  

7.Akcje okolicznościowe w szpitalach i na oddziale onkologii 

Fundacja Herosi przeprowadziła z pomocą sponsorów i darczyńców akcje okolicznościowe: 

• Wernisaż fotografii na oddziale onkologii (4 luty) 

• Światowy Dzień Chorego (11 luty)- wizyta Wicemiss Polonia – Aleksandry Szczęsnej 
oraz koncert Adiego Kowalskiego. 

• Międzynarodowy Dzień Teatru- spotkanie z Czocherem (marzec) 

• Dzień Dziecka w Instytucie Matki i Dziecka – wizyta Magika Maćka Pędy, 

• zajęcia kulinarne na oddziale onkologii chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii 
(październik); 

• Andrzejki na oddziale onkologii w Chorzowie- Wolontariusze Fundacji zorganizowali 
dla pacjentów wieczór wróżb( lanie wosku, wróżby z ręki i inne). 

• Mikołajki: na oddziale onkologii IMiDz  Mikołaj wręczał prezenty razem z aktorem  
Arturem Barcikiem; w  Chorzowie – dzieci dostały słodkie upominki oraz wraz z 
wolontariuszami i rodzicami wspólnie piekli i ozdabiali pierniczki; w domach dziecka 
w Warszawie- nocna wizyta Mikołaja - wręczenie słodkich upominków; 

• Wigilia na oddziale onkologii IMiDz, Chorzowie i w dwóch Domach Dziecka w  
Warszawie.  
W Chorzowie - kolędowanie oraz rozdanie prezentów. Domy Dziecka- jasełka w 
wykonaniu podopiecznych,  śpiewanie kolęd, wręczenie prezentów ufundowanych 
przez sponsorów i ludzi dobrej woli. IMiDz- wspólna kolacja wigilijna, kolędowanie  
oraz wręczenie prezentów podarowanych przez sponsorów. 

• Sylwester na oddziale onkologii IMID – wizyta i koncert Dariusza Malejonka. Gry i 
zabawy sylwestrowe dla dzieci i rodziców. 

8. Akcje specjalne 

• Udział Fundacji Herosi jako partner Mistrzostw Świata w piłce plażowej Starych 
Jabłonkach w konferencji prasowej w Hotel InterContinental w Warszawie (marzec 
2013); 

• Udział podopiecznych Fundacji w imprezach na Stadionie Narodowym w Warszawie: 
Orange Warsaw Festiwal (czerwiec), Top Gear Live Verva Street racine (wrzesień), 
Nitro Circus Live (grudzień); 

• Teledysk charytatywny z udziałem pacjentów oddziału onkologii Instytutu Matki i 
Dziecka oraz znanych aktorów i prezenterów do piosenki „Zapomniany” grupy 
Rapsodia (wrzesień) 
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• Sesja zdjęciowa Sylwii Dąbrowa na terenie onkologii IMID dla pacjentów, rodziców i 
personelu medycznego w koszulkach  siatkarskich przeznaczonych na licytację na 
rzecz oddziału onkologii w Warszawie i Hospicjum w Policach; 

• „Zlot motocyklistów” pod IMID - październik. 

•  pomagaj z Plusem – akcja dla użytkowników sieci Plus (na karte) – 10% doładowania 
na rzecz Fundacji Herosi (listopad - grudzień); 

• Listy do Św. Mikołaja – Fundacja zorganizowała wśród swoich podopiecznych akcję 
pisania listów do Św. Mikołaja. Fundacja otrzymała ponad 150 listów, które następnie 
przy pomocy ludzi dobrej woli zrealizowała. Prezenty zostały wręczone dzieciom w 
trakcie Wigilii w domach dziecka czy szpitalach.  

9. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie i 
przeciwdziałanie ich izolacji społecznej. 

• Warsztaty teatralne z osobami niepełnosprawnymi w domu kultury Działdowska przy 
ulicy Działdowskiej w Warszawie 

• Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych w ośrodku specjalnym przy ulicy 
Rozłogi 10  

• Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych ze ŚDPS na ulicy Górskiej 7 w 
Warszawie  

• Warsztaty teatralne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie przy 
ulicy Bartniczej 2 

• Warsztat teatralny  w świetlicy socjoterapeutycznej dla  dzieci i młodzieży Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, przy ulicy Żytniej 3  

10. Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności 
społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych 

• Udział zespołu teatralnego TON na Festiwalu OFAON 2013 w Brodnicy  

11.  Kampania z reprezentacją Polski w Piłce siatkowej mężczyzn 
Fundacja w czerwcu zorganizowała sesję zdjęciową z siatkarzami w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Spale. Zdjęcia wykonywała Sylwia Dąbrowa. Na bazie zdjęć wykonano 
limitowaną serię kalendarzy, ulotki, plakaty. Wystawa zdjęć  z sesji odbyła się w Gdańsku 
(Mistrzostwa Europy). W trakcie zdjęć w Spale naszej Fundacji towarzyszyła ekipa filmowa 
„Gutek Film”. 

12. Dzień pod patronatem Fundacji Herosi oraz Mecz Gwiazd w trakcie Mistrzostw Świata 
w Starych Jabłonkach (lipiec) 

Fundacja Herosi, oficjalny partner Mistrzostw Świata przygotowała w Starych Jabłonkach 
wyjątkowe atrakcje dla kibiców – charytatywny koncert zespołu Loka i Antka Smykiewicza 
oraz gwiazdorski mecz z udziałem…skoczków narciarskich! Podczas Mistrzostw Świata w 
Siatkówce Plażowej Mazury 2013 zbiórkę na rzecz Fundacji Herosi wsparli reprezentanci 
Polski w siatkówce plażowej - Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. 
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13. Spotkania naszych podopiecznych ze sportowcami  i wyjazdy na mecze 
Fundacja zorganizowała kilka spotkań dzieci z oddziału onkologii oraz z domów dziecka z 
siatkarzami. Spotkania miały miejsce w  Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu  czy 
Płocku oraz w na terenie hal sportowych (możliwość udziału w meczu bądź treningu 
zawodników). 
 
14. Zbiórki publiczne na meczach 
Fundacja zorganizowała zbiórki na meczach siatkarskich w trakcie imprez siatkarskich (Liga 
Światowa: Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Katowice; Mistrzostwa Europy w 
siatkówce mężczyzn w Gdańsku, Mistrzostwa Świata w piłce plażowej w Starych Jabłonkach, 
Puchar Polski w Piłce Ręcznej w Legionowie, Memoriał Wagnera w Płocku. 
 
 
15. Wystawy zdjęć podopiecznych Fundacji Herosi w trakcie meczów siatkarskich 

 
Fundacja Herosi specjalnie na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera oraz Mistrzostwa Europy 
w Gdańsku przygotowała wyjątkową wystawę zdjęć, powstałą dzięki współpracy z 
siatkarzami. Fotografie przedstawiają podopiecznych Fundacji Herosi i Hospicjum w Policach, 
ich rodziców, wolontariuszy, a także personel medyczny Instytutu Matki i Dziecka, w 
unikatowych koszulkach siatkarskich pochodzących od naszych rodzimych gwiazd (m.in. 
Mariusz Wlazły, Michał Winiarski i Bartosz Kurek) oraz znanych z międzynarodowych 
parkietów (m.in. Leandro Visotto, Giacomo Sintini i Georg Grozer). 
 

16. Licytacje koszulek Gwiazd Siatkówki 
Podczas CEV VELUX Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013 trwały wyjątkowe 
licytacje charytatywne na rzecz wyposażenia nowopowstającej sali operacyjnej oddziału 
onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz budowę stacjonarnego hospicjum w 
Policach. 
 Na potrzeby licytacji charytatywnych udało się zgromadzić pokaźną ilość koszulek 
pochodzących od gwiazd siatkówki.  
 

17. Promocja Fundacji na:  
a) meczach i turniejach siatkarskich (mecze PlusLigi w Warszawie oraz reprezentacji 
Polski na terenie kraju); 
b) meczach piłki ręcznej (kwiecień) , futbolu amerykańskiego (maj- czerwiec) czy skoków 
narciarskich (kwiecień); 
c) podczas imprez patriotycznych czy kulturalno – artystycznych  (obchody 3 Maja w 
Legionowie,  Dzień Organizacji Pozarządowych w Chorzowie) 

 
18. Przekazywanie podarunków (koszulki, autografy, piłki) od sportowców 
Korzystając z okazji, iż w nasze akcje włączają się znani sportowcy, często dajemy możliwość 
naszym podopiecznym skorzystać z okazji by porozmawiać za naszym pośrednictwem z 
siatkarzem, siatkarką czy piłkarzem ręcznym. Przekazujemy również gadżety sportowe 
(koszulki, piłki oraz zdjęcia) z autografami idoli. 
 

19. Wolontariat w domach dziecka 
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Od października 2013r. nasi wolontariusze pomagają w lekcjach, udzielają korepetycji 
podopiecznym we współpracujących z Fundacją domach dziecka w Warszawie. 

 
Ad. 3 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
 
Ad.4 
 
Odpisy uchwał znajdują się w załączeniu 
 
Ad.5 
Majątek założycielski w kwocie 2500zł wniesiony przez Fundatorów w równych częściach na 
został częściowo przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z rejestracją Fundacji oraz 
kosztami związanymi z jej prowadzeniem. 

Ad.6  Wpływy Fundacji 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu, 0zł 

2. Darowizn od osób fizycznych: 27 730,25 

3. Darowizn od osób prawnych: 75,00 

4. Ofiarności publicznej: 1 154,26 

5. Majątku Fundacji, w tym z lokat: 61478 zł 

6. Darowizny – 1% podatku: 23 816,87 zł 
 
 
Koszty poniesione przez Fundację: 
 
1. Statutowe: 42 524,65 

 
2. Administracyjne: 4 979,76 

 
Ad.7  Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
Na dzień 31.12.2013 roku fundacja nie zatrudniała  żadnych pracowników niezależnie od 
formy zatrudnienia 
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację wynosi 0,0 zł brutto. 
 

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 
Na dzień 31.12.2013 roku fundacja nie zatrudniała członków Zarządu 
W roku 2013 wypłacono kwotę 0,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład Zarządu 
(umowy zlecenia, umowy o dzieło: realizacja projektów). 
 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 0,00 zł brutto. 
 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek  

 
Ad. 8 
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe, nie 
korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej 
 
Ad.9 
Fundacja złoży w ustawowym terminie roczne rozliczenie finansowe CIT 8 do odpowiedniego 
Urzędu Skarbowego 
Fundacja nie posiada udziałów , akcji, nieruchomości . 

W roku 2013 w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

Warszawa 16.03.2014 
______________________ 
miejsce i data sporządzenia 

 
 
 
 
 


