
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI IM. KS. JANA KACZKOWSKIEGO W ROKU 2020 

 

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 

06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. w 

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 22 

maja 2001 r. poz. 529 oraz z 2011 r. poz. 1291). 

 

I. Dane Fundacji:  

1. Nazwa Fundacji: Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego  

2. Adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10, 81-780 Sopot, 

kontakt@fundacjakaczkowskiego.org  

3. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 25 września 2017 r.  

4. Numer KRS: 0000696590  

5. Numer REGON: 368333914  

6. Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji: Anna Cina-Ciskowska - 

Prezes Zarządu  

7. Cele statutowe Fundacji  

1) Ochrona i upowszechnianie spuścizny Ks. Jana Kaczkowskiego. Stanowi 

ona twórczy wkład w propagowanie postawy otwartości i szacunku wobec 

każdego człowieka, a w szczególności doświadczającego inności z powodu 

koloru skóry, wyznania, narodowości czy choroby.  

2) Wspieranie Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio oraz upowszechnianie 

idei medycyny paliatywnej oraz idei wolontariatu.  

3) Uświadamianie, zwłaszcza w środowisku tych, którzy decydują o kształcie 

opieki medycznej oraz tych, którzy na co dzień ją świadczą, konieczności 

praktykowania personalistycznego podejścia do człowieka i wspierającej 

komunikacji.  



4) Wspieranie edukacji: - dzieci i młodzieży, - dorosłych, w zakresie opieki 

medycznej, psychologicznej i duchowej. Kształtowanie postawy 

podopiecznych Fundacji w duchu profesjonalizmu i bezinteresownego 

daru z siebie. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 

celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności 

Fundacji o skutkach finansowych dla Fundacji.  

Zgodnie z § 7 Statutu, Fundacji realizuje swoje cele poprzez:  

1) Ustanowienie Nagrody im. Ks. Jana Kaczkowskiego, przyznawanej w 

dziedzinie opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także – w drugiej kolejności – 

opieki duchowej nad chorymi.  

2) Promowanie przekładów twórczości literackiej oraz dokumentacji 

filmowej ks. Jana Kaczkowskiego na języki obce.  

3) Prowadzenie archiwum spuścizny po ks. Janie Kaczkowskim.  

4) Organizowanie i wspieranie spotkań autorskich z czytelnikami, 

konferencji i odczytów związanych z celami Fundacji.  

5) Działalność wydawniczą, zwłaszcza w zakresie popularyzacji celów, 

osiągnięć i zamierzeń Fundacji.  

6) Współpracę z instytucjami, w których posiadaniu znajdują się dobra 

spuścizny twórczej ks. Jana Kaczkowskiego.  

7) Współpracę z placówkami bibliotecznymi oraz bibliotekami i archiwami 

cyfrowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.  

8) Popularyzacja i promocja literatury oraz dokumentacji filmowej, 

związanej z księdzem Janem Kaczkowskim, w Polsce i za granicą.  

9) Interdyscyplinarną opiekę nad przewlekle chorym człowiekiem – również 

tym w terminalnym etapie choroby – oraz jego najbliższymi; działania 



edukacyjne, które pomogą zmieniać wciąż silne w naszym społeczeństwie 

postawy stygmatyzacji i wykluczenia ludzi przewlekle chorych.  

10) Skupianie środowisk wokół Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, w 

szczególności propagowanie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz 

wolontariatu poprzez organizowanie i wspieranie konferencji naukowych i 

warsztatów.  

11) Promocja i rozwój opieki duchowej i psychologicznej nad chorymi.  

12) Przyznawanie stypendiów, szczególnie dla wybijających się młodych 

lekarzy, wolontariuszy, a także dla badaczy w dziedzinie opieki paliatywnej 

oraz wolontariatu.  

13) Przyznawanie specjalnych wyróżnień dla twórców projektów 

poświęconych opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz wolontariatowi.  

14) Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 

paliatywnej, długoterminowej, rehabilitacji i leczenia bólu.  

15) Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 

potrzeb opieki paliatywnej, długoterminowej i rehabilitacji.  

16) Organizowanie intelektualnej wymiany międzynarodowej pomiędzy 

zespołami lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i opiekunów 

duchownych nad chorymi, zwłaszcza poprzez tworzenie lub wspieranie 

interaktywnych projektów internetowych oraz wizyt studyjnych i 

warsztatów.  

17) Organizowanie i finansowanie szkoleń, w zakresie zgodnym z celami 

statutowymi Fundacji.  

18) Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 

indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, 

długoterminowej oraz rehabilitacji dla personelu medycznego, 

pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych 

zagadnieniami opieki paliatywnej, długoterminowej i rehabilitacji.  



19) Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami 

pozarządowymi oraz samorządowymi, działającymi w zakresie objętym 

celami Fundacji.  

20) Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych 

przedsięwzięć o podobnym charakterze.  

21) Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 

publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i za granicą.  

22) Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o 

charakterze charytatywnym.  

23) Ochronę autorskich pra osobistych Ks. Jana Kaczkowskiego oraz 

majątkowych praw autorskich jego utworów. 

 

W roku 2020 Fundacja koncentrowała swoją działalność na realizacji celów 

statutowych oraz rozwoju struktury organizacji. 

 

27 stycznia Zarząd Fundacji podjął decyzję o powstaniu Kliniki Komunikacji 

Medycznej – inicjatywy mającej na celu szerzenie dobrych praktyk w 

komunikacji lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz. Inspiracją działań kliniki jest 

postać oraz życie ks. Jana Kaczkowskiego, który powtarzał: „(…) my jako 

pacjenci, i tu mówię o sobie, wcale nie oczekujemy od lekarzy, żeby nas 

trzymali za rękę i głaskali jak w Leśnej Górze. My oczekujemy, że się nam 

poświęci trzy minuty uwagi. Nie na korytarzu i bez kontaktu wzrokowego. 

Wszyscy pacjenci oczekują, że będą traktowani poważnie, a my, młodzi i 

tzw. ogarnięci, chcielibyśmy być ponadto partnerami w procesie leczenia. 

Stoję po dwóch stronach barykady i tak sobie przechodzę z jednej na 

drugą.” 

Na czele Kliniki Komunikacji Medycznej stanęła Małgorzata Regosz-

Kaczkowska - lekarka ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii, 

członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, odpowiadająca 



za część praktyczną szkoleń oraz rozwój projektu. Głównym założeniem 

inicjatywy jest stawianie znaku równości pomiędzy wiedzą medyczną a 

kompetencjami komunikacyjnymi lekarzy, nie tylko w obliczu bliskiej 

śmierci chorego, ale w każdym spotkaniu pacjenta z lekarzem.  

 

W lutym wprowadzone do sprzedaży zostały koszulki z napisem „Jestem 

odważny i dziki”. Prototypem była koszulka, którą nosił ks. Jan Kaczkowski. 

Przekaz zawarty w haśle miał podkreślać trud zmagania się z chorobą, ale 

także otwartość i bezkompromisowość w radzeniu sobie z problemami. 

Koszulka cały czas dostępna jest w sprzedaży. 

 

Marzec 2020 r. to czas ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 w Polsce. 

Pomimo konieczności odwołania wielu zaplanowanych wydarzeń (m.in. 

Koncertu urodzinowego „Pamiętajmy o ks. Janie Kaczkowskim”, szkoleń dla 

lekarzy), Klinika Komunikacji Medycznej rozpoczyna projekt wsparcia 

psychologicznego dla personelu medycznego.  

Ponadto w dzień urodzin ks. Jana Kaczkowskiego, fundacja dołącza do 

ogólnopolskiej akcji #maskadlamedyka i rozpoczyna zbiórkę dla Szpitala 

im. Kopernika w Gdańsku. Celem jest zakup przyłbic ochronnych dla 

personelu medycznego. Akcja zakończyła się 17 kwietnia – darczyńcy 

fundacji przekazali kwotę 1209 zł 

 

W maju 2020 r. wystartowała strona Kliniki Komunikacji Medycznej 

www.klinikakomunikacji.pl, skupiająca w jednym miejscu wszystkie 

najważniejsze informacje / badania / szkolenia związane z komunikacją na 

linii lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz. 

Także w maju 2020 r. w ramach Kliniki Komunikacji Medycznej 

przeprowadzone zostało badanie wśród pracowników medycznych. Celem 

badania było rozpoznanie sytuacji medyków w okresie pandemii. W 

badaniu ilościowym (ankieta) wzięło udział 81 osób, w badaniu ilościowym 



(wywiad) 8 osób. Na podstawie badań ustalono najważniejsze obszary 

trudności, m.in. brak środków ochrony osobistej, nieobecność bliskich przy 

pacjentach czy brak współpracy z kadrą zarządzającą. Pełny raport z 

badania wraz z wnioskami znajduje się na stronie 

www.klinikakomunikacji.pl. Wyniki przeprowadzonego badania miały 

bezpośredni wpływ na powstanie w projektu „Psycholog dla lekarza” 

zapewniającego bezpłatne wsparcie psychologiczne dla lekarzy. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

https://klinikakomunikacji.pl/psycholog-dla-lekarza.  

 

W lipcu 2020 r. Zarząd Fundacji podjął decyzje o wydaniu trzeciej edycji 

Kalendarza 2021 – „Dasz radę” w oparciu o współpracę z Wydawnictwem 

Eurograf. Kalendarz został przygotowany w zakresie treści w całości 

opartych o twórczość ks. Jana Kaczkowskiego. Rok w kalendarzu został 

podzielony na 12 wartości inspirowanych książką „Dasz radę” ks. Jana 

Kaczkowskiego oraz Joanny Podsadeckiej. Każdy tydzień roku miał 

przypisany dedykowany cytat ks. Jana. Za projekt graficzny odpowiadała 

graficzkę z Gdańska, Pani Anna Witkowska, która w całości zaprojektowała 

Kalendarz. Dystrybucja kalendarza rozpoczęła się w październiku – 

sprzedawany był w sieci salonów Empik oraz przez sklep internetowy będą 

częścią strony internetowej Fundacji. Kalendarz był również przeznaczony 

do celów promocyjnych fundacji. 

 

W wrześniu do zespołu fundacji dołączył nowy pracownik na stanowisku 

Specjalisty ds. Marketingu i komunikacji.  

 

Na okres wrzesień 2020 – kwiecień 2021 zaplanowany został Sopocki 

Areopag Etyczny 2020 Online. SAE to szkolenia dla studentów medycyny III, 

IV i V roku studiów oraz stażystów zapoczątkowane przez ks. Jana 

Kaczkowskiego. W roku 2020, SAE przyjęło formę online, z uwagi na brak 



możliwości prowadzenia szkoleń stacjonarnych spowodowanych 

pandemią.  

 

Pierwsza sesja odbyła się 5 września, kolejne 3 października, 7 listopada, 5 

grudnia, 9 stycznia, 6 marca oraz 10 kwietnia. Każda z nich składała się z 

wykładu, warsztatu oraz zajęć sportowych będących profilaktyką przy 

wypaleniu zawodowym.  

 

Tematyka wykładów dotyczyła m.in. struktury konsultacji, współdzielonego 

podejmowania decyzji, pułapek w komunikacji lekarz-pacjent, emocji w 

pracy lekarza, wyczerpania zawodowego, czy bioetyki. Do współpracy przy 

SAE 2020 Online po raz kolejny zaproszeni zostali polscy i zagraniczni 

eksperci z dziedziny psychoonkologii, bioetyki, medycyny paliatywnej i 

narracyjnej. Podczas spotkań jedną z najważniejszych form trenowania 

kompetencji komunikacji medycznej, było uczestnictwo w scenkach z 

pacjentem symulowanym. 

 

Uczestnicy uiszczając opłatę za uczestnictwo, opłacili 35% całości kosztów 

SAE, pozostałe wydatki pokryła Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego.  SAE 

2021 ukończył 41 studentów medycyny z uniwersytetów z całej Polski oraz z 

zagranicy. 

 

III. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Fundacja w roku 2020 prowadziła działalność gospodarczą polegającą na 

sprzedaży kalendarzy 2021, pozostała działalność wydawniczą – PKD 

58.19.Z., działalność promocyjną oraz działalność szkoleniową SAE 2020. 

 

 

 



IV. Uchwały zarządu fundacji. 

Uchwała Zarządu nr 1/01/2020 z dnia 27 stycznia w sprawie powstania 

Kliniki Komunikacji Medycznej. 

Uchwała Zarządu nr 2/01/2020 z dnia 27 stycznia o powstaniu strony 

internetowej www.klinikakomunikacji.pl. 

Uchwała Zarządu nr 3/01/2020 z dnia 28 stycznia o wprowadzeniu do 

sprzedaży koszulki z napisem „Jestem odważny i dziki” 

Uchwała Zarządy nr 1/03/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o odwołaniu 

koncertu „Pamiętajmy o ks. Janie Kaczkowskim” 

Uchwała Zarządu nr 2/03/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

odwołania II edycji konkursu o Nagrodę „Okulary ks. Kaczkowskiego” 

Uchwała Zarządu nr 3/03/0202 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania 

szkoleń dla lekarzy w ramach Kliniki Komunikacji Medycznej. 

Uchwała Zarządu nr 4/03/2020 z dnia 20 marca w sprawie przystąpienia do 

ogólnopolskiej akcji „Maska dla medyka” 

Uchwała Zarządu nr 1/04/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.  w sprawie 

organizacji badania sytuacji medyków w czasie pandemii w ramach 

projektu „Psycholog dla lekarza”. 

Uchwała Zarządu nr 1/07/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wydania III 

edycji kalendarza – „Kalendarz 2021 – Dasz radę!” 

Uchwała nr 2/07/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie organizacji 

Sopockiego Areopagu 2020 Online. 

Uchwała Zarządu nr 1/09/2020 z dnia 1 września w spawie zatrudnienia 

nowego pracownika na stanowisku Specjalista ds. marketingu i 

komunikacji. 

 



V. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 

źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew) odpłatnych 

świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 

Przychody (struktura rzeczowa-rodzaje 

działalności) 
31.12.2020 31.12.2019 

Przychody z działalności gospodarczej 43.512,72 67.208,38 

Sprzedaż produktów, materiałów, w 

tym: 
43.512,72 67.208,38 

Działalność wydawnicza 17.179,40 14.689,98 

Usługi promocyjne 15.000,00 42.520,32 

Warsztaty w ramach SAE 11.333,32 9.998,08 

Razem 43.512,72 67.208,38 

Przychody z działalności statutowej 119.090,96 11.524,00 

Darowizny ogólne 119.090,96 11.524,00 

Razem 162.603,68 78.732,38 

 

Źródła przychodów 3 1.12.2020 3 1.12.2019 

Przychody z działalności gospodarczej 43.512,72 67 .208,38 

Wpłaty od pozostałych osób prawnych 14.340,50 540,00 

Wpłaty od osób fizycznych 104.750,46 10.984,00 

Razem 162.603,68 78.732,38 

 



VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 

 

Koszty (struktura rzeczowa-rodzaje 

działalności) 
3 1.12.2020 3 1.12.2019 

Koszty działalności gospodarczej 2.018,94 136.507,95 

Koszt sprzedaży produktów, 

materiałów 
2.018,94 136.507,95 

Koszty realizacji działań statutowych 8.502,00 4.338,59 

Koncerty 0,00  3.996,00 

Książki 400,00 342,59 

Wystawy 0,00 0,00  

Nagrody 8 102,00 0,00  

Koszty administracji 110.326,57 164.273,31 

Zużycie materiałów i energii 1.864,00 3.444,53 

Usługi obce 52.183,72 42.318,09 

Wynagrodzenia 47.735,63 93.460,13 

Świadczenia na rzecz pracowników 6.577,93 8.664,66 

Pozostałe koszty 427,78 4.686,74 

Podatki i opłaty 1.537,51 11.699,16 

Razem 120.847,51 305.119,85 

 

Wszystkie płatności odbywały się w formie przelewów bankowych lub 

płatności kartą. 

 

 

 

 



VII. Dane o: 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według 

zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej. 

Fundacja w roku 2020 zatrudniała jedną osobę na stanowisku specjalisty 

ds. marketingu i komunikacji. Brak osób zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej. 

 

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: 

Nie dotyczy 

 

c) Wysokość 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. 

Wynagrodzenia Zarządu i innych organów fundacji na podstawie umowy o 

pracę w roku 2020 wyniosły 0,00 zł. 

Wypłacono kwotę 20.710,00 zł z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. 

 

d) 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 w roku 2020 nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

e) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

 



Aktywa    

Poz. Nazwa pozycji 31.12.2020 31.12.2019 

A Aktywa trwałe  - 

I 
Wartosci niematerialne i 

prawne 
  

II Rzeczowy majątek trwały   

III Finansowy majątek trwały   

IV Inwestycje długoterminowe   

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
  

B Aktywa obrotowe 172 729,28 132 929,57 

I Zapasy  3 790,50  

II Należności i roszczenia 15 252,72 14 765,10 

III Inwestycje krótkoterminowe 153 686,06 118 164,47 

 w tym: Środki pieniężne  118 164,47 

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
 - 

C 
Należne wpłaty na fundusz 

statutowy 
  

 Suma aktywów 172 729,28 132 929,57 

 

 

 

Pasywa    

Poz. Nazwa pozycji 31.12.2020 31.12.2019 

A Fundusze własne 163 207,49 121 835,57 

I Fundusz statutowy 348 574,75 348 574,75 



II Pozostałe fundusze   

III Zysk (strata z lat ubiegłych) -226 739,18 - 

IV Zysk (strata) netto 41 371,92 - 226 739,18 

B 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
9 521,79 11 094,00 

I Rezerwy na zobowiązania  - 

II 
Zobowiązania 

długoterminowe 
  

III 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
9 521,79 11 094,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe  - 

 Suma pasywów 172 729,28 132 929,57 

 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

Fundacja w roku 2020 nie realizowała ww. zadań i w związku z tym nie 

osiągnęła żadnego wyniku finansowego z tej działalności. 

 

IX. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych. 

Fundacja na dzień 31.12.2020 r. nie zalegała z zapłatą żadnych zobowiązań 

podatkowych. Fundacja składa miesięczna deklarację VAT-7 z tytułu 

rozliczeń podatku VAT. Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku 

deklarację CIT-8 wraz załącznikami. W roku 2020 w fundacji nie była 

przeprowadzona kontrola. 

 



X. Informacje, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075,1499 i 2215). 

Nie dotyczy 

 

XI. Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w 

gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, 

bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja czy kulka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 

wskazaniem daty i kwoty operacji. 

Nie dotyczy 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach Fundacja im. Ks. 

Jana Kaczkowskiego poda niniejsze sprawozdanie do publicznej 

wiadomości poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Fundacji. 

 

 

 

 

 


