
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. KS. JANA KACZKOWSKIEGO

W ROKU 2021

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 Specjał - 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

mailto:kontakt@fundacjakaczkowskiego.org


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 praw osobistych Ks. Jana Kaczkowskiego oraz

majątkowych praw autorskich jego utworów.

W roku 2021 Fundacja koncentrowała swoją działalność na realizacji celów

statutowych oraz rozwoju struktury organizacji.



W styczniu 2021 r. kontynuowane były warsztaty Sopockiego Areopagu

Etycznego (SAE 2020 Online). Zgodnie z harmonogramem zrealizowana

została Sesja#5, podczas której studenci medycyny poznali podstawy

współdzielonego podejmowanie decyzji oraz medycyny narracyjnej.

Została podjęta także decyzja o wydaniu ebooka “Historia niejednego

zdjęcia”, opisującego ks. Jana Kaczkowskiego oczami rodziny oraz

najbliższych. Wydanie ebooka zaplanowane zostało na dzień 5. rocznicy

śmierci ks. Jana Kaczkowskiego. Styczeń to także czas pierwszych szkiców

projektu “Porządek rzeczy”, który traktuje o porządkowaniu swoich spraw

i rzeczy przed śmiercią. Ponadto członkowie Rady Fundacji, a zarazem

Spadkobiercy ks. Jana Kaczkowskiego - Państwo Helena i Józef

Kaczkowscy, podjęli współpracę z Wydawnictwem ZNAK w sprawie

wydania książki, będącej zapisem kazań ks. Jana o roboczym tytule

“Krótki przewodnik po życiu”. Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego ma

zostać Patronem wydania.

W lutym 2021 r. Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego w ramach Kliniki

Komunikacji Medycznej zorganizowała warsztat z zakresu “Medycyny

narracyjnej”, który przeprowadziła dr hab. n. med. Aldona Katarzyna

Jankowska. Warsztat był odpowiedzią wykładowczyni na zainteresowanie

powyższym tematem podczas jednej z sesji SAE 2020 Online. W ramach

SAE przeprowadzony został wykład, natomiast podczas warsztatów

studenci mieli możliwość zastosowania medycyny narracyjnej w praktyce .

Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników

i zostały przez nich bardzo wysoko ocenione.

Marzec to w fundacji wyjątkowy czas - czas rocznicy śmierci ks. Jana

Kaczkowskiego. Na dzień 28 marca zostały zaplanowane uroczystości

nadania imienia ks. Jana Kaczkowskiego skwerowi w Sopocie oraz

odsłonięcie tablicy na Domu Gościnnym LukLuk w Sopocie. Na tablicy

widniało zdjęcie ks. Jana oraz cytat: “Przyjęło się mówić, że Polacy słyną



z gościnności. Akurat! Słowo gościnność pochodzi od dwóch słów: gość

i inność. Nie można być gościnnym wobec ludzi tożsamych z nami.

Gościć można tylko innych. Jeśli nie zaczniemy być otwarci na innych,

to możemy ten pusty talerz przygotowany na stół wigilijny wyrzucić przez

okno”.

Tego dnia także został opublikowany ebook “Historia niejednego zdjęcia,

cz. I” - historii ks. Jana Kaczkowskiego widzianych oczami Jego rodziny,

bliskich oraz przyjaciół. Ebook to sześć wzruszających historii ks. Jana

m.in. z Krakowa, Senegalu, czy małej wioski Kamień. Ebook udostępniony

został bezpłatnie poprzez stronę www.

Z uwagi na trwającą pandemię oraz obostrzenia, koncert “Pamiętajmy

o ks. Janie Kaczkowskim” musiał zostać przełożony - wstępnie

na 10 kwietnia. Finalnie odbył się 29 maja.

Marzec 2021 r. to także powstanie gabinetu symulacji. Dzięki uprzejmości

i darowiźnie od spółki PGE, Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego

w ramach Klinki Komunikacji Medycznej stworzyła gabinet symulacji,

gdzie nagrywane są scenki z pacjentem symulowanym, mające na celu

budowanie doświadczenia wśród studentów medycyny, jeszcze przed

rozpoczęciem własnej praktyki. Marzec to także przedostatnia sesja SAE

2020 Online - “Komunikacja końca życia”, wykład prowadzony przez

lek. Monikę Rucińską. Z uwagi na poruszany temat, jest to wykład

niezwykle doceniany przez uczestników SAE.

W tym miesiącu nakładem Wydawnictwa ZNAK zostaje wydana książka

“Sztuka życia bez ściemy” (zmiana tytułu z roboczego: “Krótki przewodnik

po życiu”). Fundacja zostaje patronem wydawnictwa.

W kwietniu 2021 r. odbyła się ostatnia sesja SAE 2020 Online “Problemy

bioetyczne w pracy lekarza” i tym samym zakończony został 7-miesięczny

https://www.subscribepage.com/ebook_historia_niejednego_zdjecia_1


projekt SAE. Zwieńczeniem kursu było rozdanie certyfikatów

uczestnictwa oraz udostępnienie niepublikowanego wcześniej ebooka

“Bioetyka”, będącego transkrypcją wykładu ks. Jana Kaczkowskiego

z sierpnia 2014 r. Wylosowanych zostało także trzech stypendystów, który

otrzymali stypendium w wysokości 300 zł (łącznie 900 zł), ufundowane

przez sponsora SAE 2020 Online - Grupę NDI.

W czasie trwającej pandemii oraz udostępnieniu szczepień przeciw

COVID-19, we współpracy z psychologiem Magdaleną Mikulską oraz

lek. Aleksandrą Makojnik, zorganizowane zostały wykłady dla

pracowników przedsiębiorstwa. 15 kwietnia webinarium z psycholożką

poświęcone kwestiom radzenia sobie z obciążeniami powodowanymi

przez pandemię (nasze przekonania i emocje w czasie pandemii; co

z nami robią sprzeczne informacje?; lęk, strata, niepewność- jak sobie

radzić?). 20 kwietnia webinarium z lekarzem poświęcone szczepieniom

przeciwko COVID 19 (mechanizmy odporności, cele szczepień -

indywidualne i populacyjne, specyfika Covid-1, rodzaje, działanie

i potencjalne objawy niepożądane szczepionek przeciwko Covid-19,

równoważenie korzyści i ryzyka - lepszy Covid czy NOP?).

29 maja 2021 r. w kościele św. Jerzego w Sopocie odbył się koncert Polskiej

Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego

“Pamiętajmy o ks. Janie Kaczkowskim”. Organizatorami koncertu był

Prezydent Miasta Sopotu, Marszałek WOjewództwa Pomorskiego oraz

Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Lipiec to miesiąc urodzin ks. Jana. W rocznicę urodzin, 19 lipca, fundacja

publikuje ebook “Historia niejednego zdjęcia, cz. II”, gdzie zaprasza

czytelników na spacer po Sopocie w miejsca, które były bliskie ks. Janowi.

Są to m.in. kościół św. Jerzego, “monciak”, czy Brodwino - dzielnica,

w której spędził swoje dzieciństwo. Ebook udostępniony został bezpłatnie,

z możliwością pobrania poprzez stronę www. 17 lipca podczas Top Of The

https://www.subscribepage.com/ebook_historia_niejednego_zdjecia_2


Top Sopot Festiwal ma miejsce premiera piosenki “Jestem” - autorem

słów jest Maciej Kraszewski (scenarzysta filmu “Johnny), a inspiracją do ich

napisania były słowa ks. Jana Kaczkowskiego. Na scenie piosenkę

“Jestem” wykonał Oddział Zamknięty wraz z Golden Gate String Quartet

oraz Maciejem Kraszewskim.

W sierpniu ruszyły zdjęcia do filmu “Johnny”, który powstaje we

współpracy z rodziną i Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego.  Konstancin

pod Warszawą staje się miejscem, gdzie toczy się główna akcja. Sceny

kręcone były także w Sopocie oraz Pucku - to miejsca bardzo związane

z ks. Janem. Dawid Ogrodnik wszedł w rolę z ogromnym

zaangażowaniem. Identycznie mówi, chodzi, gestykuluje, również w

przerwach między zdjęciami. Przez cały czas pozostawał ks. Janem.

Dowodzi to niezwykłego kunsztu artystycznego aktora, ale również daje

pewność, że film będzie niezwykły. Premiera filmu “Johnny” przewidziana

jest na jesień 2022 r., za jego produkcję i dystrybucję odpowiedzialny jest

NEXT FILM.

W październiku startuje Sopocki Areopag Etyczny 2021. Tym razem

w wersji hybrydowej - wykłady online oraz warsztaty stacjonarne w

Sopocie. Wykłady online to: struktura konsultacji, współdzielone

podejmowanie decyzji, pułapki w komunikacji lekarz-pacjent, emocje

w pracy lekarza, wyczerpanie zawodowe oraz komunikacja końca życia.

Warsztaty stacjonarne to natomiast odgrywanie scenek z pacjentem

symulowanym - w rolę pacjentki wcieliła się Marta Bednarska, która

wstąpiła także z epizodyczną rolą w filmie “Johnny”. Dużo uwagi podczas

warsztatów poświęconej zostało relacji w zespołach lekarskich - tej

tematyki dotyczyły także scenki. Uczestnicy SAE 2021 mieli okazję wziąć

udział w projekcie “Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji” - niezwykłym

spotkaniu przy stole w kameralnej atmosferze, oswajającym temat

śmierci swojej oraz bliskich. Kolacji przyświecał cytat ks. Jana

Kaczkowskiego "(...) Zresztą ze śmierci trzeba żartować, bo gdyby śmierć



była śmiertelnie poważna, to by nas zabiła". Była to pierwsza edycja

hybrydowa warsztatów, która pokazała ogromny sens takich działań

i stworzenie kursu łączącego świat online i offline. Upewniła także w

przekonaniu, że SAE wybierają ludzie wyjątkowo wrażliwi i chcący dbać

o potrzeby pacjenta, a także zachować balans między życiem prywatnym

a zawodowym. Sponsorem SAE 2021 oraz stypendium dla uczestnika była

Grupa NDI. W październiku wznowiona została także książka ks. Jana

Kaczkowskiego “Ekskluzywny żebrak”. Fundacja objęła to wydanie swoim

patronatem.

Grudzień 2021 r. to w fundacji czas niezwykle intensywny. Fundacja im.

ks. Jana Kaczkowskiego we współpracy z Piotrem Żyłką, rozpoczyna

kampanię społeczną GOŚĆ_INNOŚĆ, mającą na celu zwrócenie uwagi na

kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej.  Na ulicach polskich

miast pojawiły się billboardy i plakaty z mocnym przesłaniem księdza

Jana Kaczkowskiego: Słowo GOŚCINNOŚĆ pochodzi od dwóch słów:

GOŚĆ i INNOŚĆ (…) Jeśli nie zaczniemy być otwarci na innych, to możemy

ten pusty talerz przygotowany na stół wigilijny wyrzucić przez okno”

(cytat pochodzi z roku 2015). Fundacja dołączyła także do kolacji

ratujmyludzinagranicy.pl, zrzeszającej organizacje pomagające na granicy.

Fundacja działała w koalicji jako organizacja, której celem jest zmiana

świadomości oraz przebudzenie ludzi do zmiany myślenia i pomocy

w zakończeniu kryzysu humanitarnego. Kampania została przyjęta

z ogromnym zainteresowaniem i zrozumieniem, wielu ludzi

identyfikowało się z jej celem - nie bycia obojętnymi, nie odwracania

wzroku i pomocy w zakończeniu kryzysu humanitarnego na granicy

polsko-białoruskiej. Kampanię wsparł producent i dystrybutor filmu

“Johnny”-  Nextfilm wraz z AMS SA.



III. Uchwały zarządu fundacji.

Uchwała Zarządu nr 01/01/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wydania

ebooka “Historia niejednego zdjęcia, cz. I” w rocznicę śmierci ks. Jana

Kaczkowskiego.

Uchwała Zarządu nr 01/02/2021 z dnia 6 lutego 2021 r. o przeprowadzeniu

warsztatów “Medycyna narracyjna” wśród uczestników SAE 2020 Online.

Uchwała Zarządu nr 1/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r. o przełożeniu

terminu koncertu “Pamiętajmy o ks. Janie Kaczkowskim” na 10 kwietnia

z uwagi na obostrzenia COVID-19.

Uchwała Zarządu nr 2/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie odwołania

II edycji Gali Nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”.

Uchwała Zarządu nr 3/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie

odsłonięcia tablicy pamiątkowej ks. Jana Kaczkowskiego.

Uchwała Zarządu nr 4/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie

organizacji uroczystości nadania imienia ks. Jana Kaczkowskiego skweru

w Sopocie.

Uchwała Zarządu nr 5/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie

utworzenia gabinetu symulacji.

Uchwała Zarządu nr 1/04/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania

ebooka “Bioetyka” dla uczestników SAE 2020 Online.

Uchwała Zarządu nr 2/04/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie

zorganizowania webinarium z psychologiem na temat sposobów radzenia

sobie z emocjami w czasie pandemii.



Uchwała Zarządu nr 3/04/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie

zorganizowania webinarium z lekarzem na temat szczepień przeciwko

COVID-19.

Uchwała Zarządu nr 4/04/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. o przełożeniu

terminu koncertu “Pamiętajmy o ks. Janie Kaczkowskim” na 29 maja

z uwagi na trwające obostrzenia COVID-19.

Uchwała Zarządu nr 1/05/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie organizacji

Sopockiego Areopagu Etycznego 2021.

Uchwała Zarządu nr 1/06/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wydania

urodzinowego ebooka “Historia niejednego zdjęcia, cz. II”.

Uchwała Zarządu nr 1/10/2021 z dnia 20 października o realizacji kampanii

społecznej GOŚĆ_INNOŚĆ zwracającej uwagę na kryzys humanitarny na

granicy polsko-białoruskiej.

IV. Informacja 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)

31.12.2021 31.12.2020

Przychody z

działalności

gospodarczej

41.533,76 43.512,72

Sprzedaż produktów,

materiałów, w tym:

41.533,76 43.512,72

Działalność

wydawnicza

9.777,67 17.179,40

Usługi promocyjne 22.000,00 15.000,00

Warsztaty w ramach

SAE

9.756,09 11.333,32

RAZEM 41.533,76 43.512,72

Przychody z

działalności statutowej

35.309,16 119.090,96

Darowizny ogólne 35.309,16 119.090,96

Razem 76.842,92 162.603,68

Źródła przychodów 31.12.2021 31.12.2020

Przychody z

działalności

gospodarczej

41.433,76 43.512,72

Przychody z

działalności

gospodarczej

0,00 14.340,50



Przychody z

działalności

gospodarczej

35.309,16 104.750,46

Razem 76.842,92 162.603,68

V. Informacja o poniesionych kosztach na:

Koszty (struktura

rzeczowa-rodzaje

działalności)

31.12.2021 31.12.2020

Koszty działalności

gospodarczej

20.357,66 2.018,94

Koszt sprzedaży

produktów,

materiałów

20.357,66 2.018,94

Koszty realizacji

działań statutowych

4.295,44 8.502,00

Koncerty 1.157,00 0,00

Książki 0,00 400,00

Wystawy/Przedsięwzię

cia

3.138,44 0,00

Nagrody 0,00 8 102,00

Koszty administracji 88.968,92 110.326,57

Zużycie materiałów i

energii

8.150,08 1.864,00



Usługi obce 12.617,95 52.183,72

Wynagrodzenia 53.745,39 47.735,63

Świadczenia na rzecz

pracowników

10.912,12 6.577,93

Pozostałe koszty 0,00 427,78

Podatki i opłaty 3.543,38 1.537,51

Razem 113.622,02 120.847,51

VI. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 1.

VII. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone

członkom zarządu i organów nadzorczych Fundacji.

Wynagrodzenia Zarządu i innych organów fundacji na podstawie umowy

o pracę w roku 2021 wyniosły 53.745,39 zł. Wypłacono kwotę 0,00 zł z

tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

VIII. Informacja o pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów

nadzorczych Stowarzyszenia.

W roku obrotowym nie udzielono pożyczek członkom Zarządu ani

organów nadzorczych.

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.


