
          Sprawozdanie z działalności Fundacji „Gdy Liczy się Czas” za 2020 rok 
                                    

1)    dane rejestracyjne fundacji, Nazwa fundacji:Fundacja „Gdy Liczy się Czas”

a)  siedziba 

fundacji:

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

b)  adres fundacji: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

c)  aktualny adres 
do  
 korespondencji:

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

d)  adres poczty   
 elektronicznej, 
jeżeli  
 fundacja taki 
posiada: 

gdyliczysieczas@gmail.com

e)  data wpisu w  
 Krajowym 
Rejestrze  
 Sądowym:

2016-07-28 

f)  numer KRS: 0000629943 

g)  statystyczny 
numer
 
identyfikacyj
ny 

9462661769 

h) w  systemie 
REGON: 

36503899400000

i)  dane członków 

 zarządu 
fundacji (imię  
 i nazwisko, 
pełniona  
 funkcja):

Natalia Voytsel- prezes

Kirill Voytsel - sekretarz



j)  określenie 
celów  
 statutowych 
fundacji:(ze 
statutu)

Celami Fundacji są:

1)  działalność  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  pomocy

społecznej,  realizowana  przez  świadczenie  pomocy

rodzinom dotkniętym chorobą nowotworową

2) tworzenie,  promocja i  realizacja programów mających

na  celu  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji

życiowej oraz wyrównywania ich szans,

3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla

dzieci  i  młodzieży,  w  szczególności  z  rodzin

wieloproblemowych,  rodzin  z  dzieckiem

niepełnosprawnym,  rodzin  dotkniętych  chorobą

nowotworową,

4)  działalność  na  rzecz  osób  ze  chorzeniami

nowotworowymi,

5) działalność na rzecz integracji i reintegracji  społecznej

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6) działalność charytatywna,

7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój  świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

8) niesienie pomocy rodzinom w procesie leczenia choroby

nowotworowej  na  oddziałach  onkologii  dziecięcej,

zakładach opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych,

9)  świadczenie  pomocy  podmiotom  opiekuńczo-

oświatowym  świadczącym  pomoc  edukacyjną,

rozrywkową i ogólnorozwojową na rzecz osób z chorobą

nowotworową,

10)  działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  i

społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji

europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy

między społeczeństwami,

11) działania w sferze rozwoju kultury, edukacji, oświaty i



wychowania,

12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka

oraz  swobód  obywatelskich,  a  także  działania

wspomagające rozwój demokracji,

13)  działalność  na  rzecz  rozwoju  społeczeństwa

obywatelskiego,

14) pomóc Polonii i Polakom za granicą,

15)  działalność  na  rzecz  integracji  i  wymiany

międzynarodowej z krajami sąsiadującymi

Rzeczpospolitą Polską,

16)  promowanie  stylu  życia,  w  którym  łączy  się  cele

osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego

człowieka,

17) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

18) promocja i organizacja wolontariatu,

19)  działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

20)  pomóc  ośrodkom  leczniczym  w  niesieniu  pomocy

chorym,

21)  działalność  na  rzecz  organizacji,  których  celami

statutowymi  jest:  działalność  społeczna,  charytatywna,

oświatowa,  kulturalna,  w  zakresie  kultury  fizycznej  i

sportu,  dobroczynności,  ochrony  zdrowia  i  pomocy

społecznej, rehabilitacji skierowanej do dzieci i młodzieży

w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową,

22)  działania  z  zakresu  wypoczynku,  turystyki  i

krajoznawstwa;

23) fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży



2) zasady, formy i zakres 
działalności statutowej 
z podaniem realizacji 
celów statutowych:

W 2020 roku zgodnie ze statutem Fundacji były zorganizowane i 

przeprowadzone następujące akcji i projekty:

Projekt dzielenia się polskim doświadczeniem w obszarze 

psychoonkologii z partnerami z Ukrainy "Ja chcę żyć" Zmiany

systemowe w podejściu do osób chorych na raka”. Projekt 

otrzymał dofinansowanie z programu RITA – Przemiany 

w regionie, Fundacji Edukacja dla Demokracji i był    

realizowany w okresie  01.01.2020 do: 30.03.2020

W projekcie brali udział ze strony polskiej dr hab.n.med. 

Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa 

Psychoonkologicznego przeprowadziła prezentację i 

wykłady: 1. Komunikacja lekarz- pacjent na różnych etapach

leczenia , przekazywanie trudnych informacji 2. Współpraca 

lekarza i psychologa. Rola psychologa na oddziale. Wpływy 

niektórych leków na stan psychiczny.3. Nastolatek na 

oddziale - specyfika komunikacji z nastolatkiem i pracy 

psychologicznej.4. Rehabilitacja po leczeniu 5. Praca z 

rodzeństwem  

 Anna Dodziuk -  współzałożycielka i stały współpracownik 

Warszawskiego Centrum Psychologicznego. Posiada 

certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. Superwizor psychoterapii i treningu 

psychologicznego Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, była ekspertem kampanii „Hospicjum to 

też życie”. Anna Dodziuk prowadziła warsztaty" Nie bać się 

śmierci", celem którego było przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu osób pracujących z sytuacjami granicznymi. 

Wykład i prezentacja będzie dotyczyć następujących 

tematów:Praca z dzieckiem i członkami jego rodziny na 

etapie paliatywnym. Przekazywanie trudnych informacji 

dziecku i członkom rodziny. Praca z pacjentem i członkami 



rodziny z elementami psychologii pozytywnej/ Screening - 

termometr dystresu/ Praca z rodziną na etapie żałoby/ 

Wypalenie zawodowe, jak temu zaradzić? 

 Natalia Voytsel, mgr psychologii, prezes fundacji "Gdy Liczy

się Czas", mama dziecka z chorobą nowotworową w okresie

remisji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w  zakresie pracy 

z dziećmi i młodzieżą, pracy z pacjentami onkologicznymi. 

Przeprowadził warsztat : "Zdrowe myślenie w chorobie" . 

Celem warsztatu było praktyczne pokazania sposobu nauki 

zdrowego myślenia podczas choroby, przeciwdziałania 

zamartwianiu się i uzależnieniu od wymarzonych wyników 

leczenia, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie chorych. 

Na seminarium , jako gość brała udział kierownik Referatu 

ds. Naukowo-Oświatowych Ambasady RP w Kijowie Ewa 

Matuszek-Zagata, która oznajmiła, że inicjatywa jest bardzo 

ważna i wyraziła gotowość do wsparcia i szerzenia 

podobnych akcji. Prezes fundacji Natalia Voytsel w dniu 

04.02.2020 wzięła udział w 2 Forum Pacjentów 

Onkologicznych w Kijowie, uczestnikom forum były rozdane 

materiały powstałe w wyniku realizacji projektu. W dniu 

01.02 odbyło się spotkanie w Uniwersytecie Medycznym im. 

Bogomolca w którym wzięli udział ze strony polskiej: Natalia 

Voytsel, prof. Marzena Samardakiewicz, prof.Krystyna de 

Walden-Gałuszko, ze strony ukraińskiej: Rektor 

Uniwersytetu Kuczin Jurij, Prorektor do spraw naukowo-

dydaktycznych Kaniura Oleksander, Prorektor ds. Pracy 

naukowej i pedagogicznej, stosunków międzynarodowych i 

integracji europejskiej Skripnik Rimma, Kierownik Katedry 

Psychologii Ogólnej i Medycznej Matiash Michajło. W toku 

spotkania strona ukraińska podziękowała organizatorom, 

grantodawce i wykładowcom projektu, podkreśliła ważność 

inicjatywy i wyraziła gotowość do dalszej współpracy w 

dziedzinie psychoonkologii i innych inicjatyw służących 



wymianie doświadczeń, w celu zwiększenia jakości usług dla

potrzebujących. W ramach projektu powstały materiały i 

publikacji. Publikacji były dystrybuowane wśród uczestników 

i partnerów projektu, na 2 forum Pacjentów Onkologicznych, 

w Instytucie Raka, Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym , 

Katedrze Psychologii Ogólnej i Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Kijowie. 

W projekcie wzięli udział ośrodki naukowo-dydaktyczne, 

przedstawicieli NGO Ukrainy, pracujące z obszarze onkologii

.

Została podpisana umowa o współpracy z Instytutem 

Psychologii im. Kostiuka przy Akademii Nauk 

Pedagogicznych Ukrainy. Katedrą Psychologii Ogólnej i 

medycznej Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. 

Bogomolca w Kijowie. 

Kolejny międzynarodowy  projekt edukacyjny realizowany w 

2020 roku nosił tytuł  Kompleksowa praca z traumą - 

wyzwanie współczesnego świata , był realizowany przy 

wsparciu Programu Fundusz Pomocowy -2020 Fundacji 

Edukacja dla Demokracji w okresie 2020-09-15 do: 2021-04-

30. 

 Potrzeby partnerów i wymagania czasu wskazują, że 

jednym z aktualnych problemów pracy 

psychologa/psychoterapeuty jest praca z traumą. Trauma 

prowadzi często do uzależnień, depresji, postawy wycofania 

i rezygnacji. Znacząco pogarsza też jakość życia, obniża 

odporność psychiczną i fizyczną. Nasi partnerzy zwrócili się 

do nas z prośbą o przygotowaniu kursu pracy z traumą 

również w kontekście pracy z traumą związaną z Covid-19. 

Sytuacja z Covid-19 znacząca pogorszyła stan psychiczny 

osób chorych, niestabilnych na rynku pracy, z niską 

odpornością psychiczną i fizyczną, osób dotkniętych 



konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, ofiar zamieszek w 

Białousi. 

W ramach realizacji projektu zgodnie z założeniami i celami został

przeprowadzony kurs on-line kompleksowej pracy z traumą dla 

specjalistów z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Kurs odbywał się w 

dniach 12.11.2020-30.04.2021 Informacja o kursie dotarła do 506 

psychologów, psychoterapeutów z Ukrainy Białorusi, Rosji. W 

bezpośrednim szkoleniu wzięło udział 83 osoby, pośrednimi 

uczestnikami były 506 specjalistów. Szkolenia odbywały się na 

platformie ZOOM. Nagranie było dostępne i wysyłane do 

wszystkich osób, które były zainteresowane projektem i spełniały 

kryteria naboru: wyższe wykształcenie psychologiczne, 

pedagogiczne lub medyczne, zainteresowanie fachowe tematem 

psychotraumy.  

W projekcie wzięli udział przedstawicieli partnerów (Nacjonalny 

Uniwersytet Medyczny w Kijowie, Instytut im. Kostiuka, 

Perejasław- Chmielnicki Uniwersytet Pedagogiczny, Socjalna 

Szkoła Caritas w Sankt Petersburgu), przedstawicieli organizacji 

pozarządowych pracujących z osobami chorymi na nowotwory, 

pracującymi z uczestnikami ATO, psychologowi wolontariuszy 

pomagający ofiarom demonstracji w Białorusi, wykładowcy 

uczelni (Białoruski Państwowy Uniwersytet, Charkowski 

Nacjonalny Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Niżyński 

Państwowy Uniwersytet, Melitopolski Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny, Kijowski Państwowy Uniwersytet im, Grinczenka, 

Uniwersytet Pedagogiczny im, Uszyńskiego w Odessie, Ukraińska 

Asocjacja specjalistów po pracy ze skutkami traumy, 

psychologowie i pedagodzy . 

Fundacja  w 2020 roku współpracowała z Fundacją „Polskie 

Forum Migracyjne” w zakresie pomocy psychoonkologicznej 

osobom z b. ZSSR obecnie zamieszkałych w Warszawie. 

Akcja Walentynkowa  „Z Miłości do Dzieci” w Instytucie 



Matki i Dziecka w Warszawie.

Akcji odbyły się 17.02.2020 dla całego szpitala Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie zostały rozdane przez wolontariuszy 

zestawy prezentów dla dzieci przebywających  na leczeniu w 

szpitalu.

Zostały zakupione 8 łóżek „Bożenka” dla opiekunów dzieci  na 

Oddziale Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej 

w Lublinie. Łóżka zostały zaakceptowane przez Oddział i spełnią 

wymogi i normy sanitarne. 

Zostały przekazane dary 22.06.2020 dla podopiecznych 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie i 

Domu Dziecka nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie . 

Było przekazane 60 paczek z grami, zabawkami dla dzieci. 

W listopadzie 2020 zostały przekazane  75 paczek z grami, 

zabawkami, artykułami papierniczymi dla podopiecznych fundacji 

„Obok Nas „ z Puław, oraz Ośrodka  Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Puławach.

Mikołajki i Gwiazdka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie 

do Oddziału Onkologii Chirurgicznej Instytutu Matki i Dziecka 

zostały przekazane  tablety 8 sztuk, zestawy prezentów dla dzieci –

50 sztuk.

Mikołajki w Domu Samotnej Matki Nazaret. 

Zostały przekazane podarunki dla 9 dzieci, przebywających razem 

z matkami w Domu Samotnej Matki Nazaret w Warszawie.     

 
3) opis głównych zdarzeń 

prawnych w 
działalności fundacji o 
skutkach finansowych:

Nie dotyczy 



4) odpisy uchwał zarządu 
fundacji (należy 
przekazać odpisy uchwał
zarządu fundacji 
podjętych w okresie 
sprawozdawczym, 
którego dotyczy 
sprawozdanie, bądź 
wskazać, iż zarząd nie 
podejmował uchwał);

Nie dotyczy

5) informacje o wysokości
uzyskanych 
przychodów, 
z wyodrębnieniem ich 
źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, 
środki ze źródeł 
publicznych, w tym z 
budżetu państwa i 
budżetu gminy):

Przychody z działalności statutowej  - 115 288,61 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku

publicznego -111 488,61 

Przychody z pozostałej działalności statutowej -  3 800,00 

 Koszty działalności statutowej  - 70 364,28 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

70 364,28 

Darowizny- 6674,54 

Koszty własne 9 100, 07

Granty 

Projekt „Kompleksowa Praca z Traumą”, Fundacja Edukacja
Dla Demokracji. Fundusz Pomocowy 2020  - 39 894,00 zł 

 Projekt "Ja chcę żyć" Zmiany systemowe w podejściu do osób chorych na 
raka. Program RITA- przemiany w regionie  . Fundacja Edukacja 
dla Demokracji - 59 620,00   

6) informacje o 
odpłatnych 
świadczeniach 
realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych 
z uwzględnieniem 
kosztów tych 
świadczeń:

Nie dotyczy



7) działalność gospodarcza:nie dotyczy 

a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):

tak, prowadziła nie, nie prowadziła

b) wynik finansowy 
z prowadzonej  
działalności   
gospodarczej:

Nie dotyczy

c) procentowy 
stosunku 
    przychodu 
osiągniętego 
    z działalności  
    gospodarczej 
do    
    przychodu 
osiągniętego 
    z pozostałych 
źródeł:

Nie dotyczy

8)  informacje o poniesionych kosztach na: 

a)  realizację celów statutowych: 70 364,28 

b)  Administracyjne : 50 429,14 

c) działalność 
gospodarczą: 

Nie dotyczy

d) pozostałe:

9) dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:

a) łączna liczba osób 
zatrudnionych w 
fundacji:

Fundacja w roku 2020 nie zatrudniała pracowników

b) liczba osób
      zatrudnionych 
      w fundacji z 
podziałem 
      na zajmowane 

      stanowiska:

Fundacja w roku 2020 nie zatrudniała pracowników

c) liczba osób  
      zatrudnionych 

      wyłącznie 
      w działalności

Fundacja w roku 2020 nie zatrudniała pracowników



      gospodarczej:

10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji, tj.:

a) wynagrodzenia: Nie dotyczy 

b) nagrody: Nie dotyczy 

c) premie: Nie dotyczy 

d) inne świadczenia: Nie dotyczy 

e)  wynagrodzenia osób 
 zatrudnionych    
 wyłącznie w   
 działalności  
 gospodarczej:

Nie dotyczy 

11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

a) wynagrodzenia: Nie dotyczy 

b) nagrody: Nie dotyczy 

c) premie: Nie dotyczy 

d) inne świadczenia: Nie dotyczy 

12) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na:

a) wynagrodzenia: Nie dotyczy 

b) nagrody: Nie dotyczy 

c) premie: Nie dotyczy 

d) inne świadczenia: Nie dotyczy 

13) dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów 
zlecenia: 

14) dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości:

a) ze 
wskazaniem 
pożyczkobior
ców:

Nie dotyczy

b) ze 
wskazaniem 
warunków 
przyznania 

Nie dotyczy



pożyczek:
c) podanie 

podstawy       
statutowej  
udzielonych   
pożyczek:

Nie dotyczy 

15) dane o kwotach 
ulokowanych na 
rachunkach bankowych 
ze wskazaniem banku:

16) dane o nabytych 
obligacjach:

 W 2019 roku Fundacja nie nabyła obligacji

17) dane o wielkości 
objętych udziałów lub 
nabytych akcji w 
spółkach prawa 
handlowego ze 
wskazaniem tych 
spółek:

W 2019 roku Fundacja nie nabyła akcji w spółkach prawa 
handlowego

18) dane o nabytych nieruchomościach: w 2019 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości 

         a) wysokość kwot
wydatkowanyc
h 
na nabycie 
nieruchomości:

Nie dotyczy

b) przeznaczenie
nabytych        
nieruchomośc
i:

Nie dotyczy

19) dane o nabytych 
pozostałych środkach 
trwałych:

Nie dotyczy 

20) dane o wartości 
aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach 
finansowych 
sporządzanych dla 
celów statystycznych:

Nie dotyczy

21) dane o wartości 
zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach 
finansowych 

Nie dotyczy



sporządzanych dla 
celów statystycznych:

22) dane o działalności 
zleconej fundacji przez 
podmioty państwowe 
i samorządowe oraz 
wynik finansowy tej 
działalności:

Nie dotyczy

23) informacja o rozliczeniu
fundacji z tytułu 
ciążących zobowiązań 
podatkowych:

Nie dotyczy

24) informacja o składanych
deklaracjach 
podatkowych:

Zostało złożone sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

informacja, czy 
w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona 
w fundacji kontrola, a jeśli
była - to należy wskazać 
organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli

Nie było 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji w Fundacji: 


	Projekt dzielenia się polskim doświadczeniem w obszarze psychoonkologii z partnerami z Ukrainy "Ja chcę żyć" Zmiany systemowe w podejściu do osób chorych na raka”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu RITA – Przemiany w regionie, Fundacji Edukacja dla Demokracji i był realizowany w okresie 01.01.2020 do: 30.03.2020

