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Sprawozdanie 

Działania prowadzone przez Ogólnopolską Fundację Doradców Podatkowych oraz Krajową Izbę 

Doradców Podatkowych w celu wsparcia narodu Ukraińskiego. 

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (dalej: „KIDP”) oraz Ogólnopolska Fundacja Doradców 

Podatkowych (dalej: „OFDP”) zawarły porozumienie, którego celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. 

Głównymi obszarami pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz uchodźcom jest pomoc rzeczowa oraz 

finansowa, znalezienie zakwaterowania i transport uchodźców. 

W podpisanym porozumieniu Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych zobowiązała się do 

następujących działań: 

1) zorganizowania zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i finansową 

mieszkańcom okupowanej Ukrainy oraz uchodźcom z Ukrainy,  

2) promowania wszelkich inicjatyw zbierania środków finansowych, które w całości będą 

przekazane na zakup środków medycznych (opatrunków i leków itp.), 

3) stworzenia i obsługi bazy doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w udostępnieniu 

ukraińskim uchodźcom dachu nad głową (dot. przede wszystkim kobiet, dzieci i starców), 

4) stworzenia i obsługi bazy wolontariuszy, którzy deklarują pomoc w transporcie uchodźców 

ukraińskich z granicy, 

5) finansowania i pomocy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych 

formach zabezpieczenia bytu uchodźców. 

Warto podkreślić, że działania Fundacji obejmują zarówno mieszkańców Ukrainy, jak i uchodźców  

oraz imigrantów, którzy dotarli do Polski. Fundacja pomaga nie tylko obywatelom Ukrainy, ale 

wszystkim mieszkającym na jej terenie, niezależnie od pochodzenia czy wiary. 

OFDP cały czas aktywnie działa, by pomóc potrzebującym i realizować zadania, do których została 

powołana, jak również te zadania, które zostały zawarte w porozumieniu. Poniżej przedstawione 

zostaną jedynie niektóre z nich. 

1. Jedną z form pomocy jest zbiórka niezbędnych produktów. Fundacji udało się zebrać wiele 

potrzebnych artykułów, które w ramach pomocy humanitarnej zostały przewiezione samochodami 

dostawczymi na teren Ukrainy – w okolice Lwowa oraz we wschodnie jej rejony. Zarówno osoby, które 

pozostały w Ukrainie, jak i uchodźcy potrzebują wielu podstawowych produktów, takich jak: 

opatrunki, żywność, produkty higieniczne dla dorosłych i dzieci, odzież i leki. 

Fundacja ma kontakt z wolontariuszami działającymi na terenie Ukrainy i konsultuje z nimi aktualne 

zapotrzebowania, tak by dostarczać te artykuły, które w danej chwili są niezbędne. Wolontariusze 

poinformowali, że rosyjscy żołnierze często zabierają z transportów pomocy humanitarnej żywność. 

Dlatego bardzo potrzebna jest mąka, z której zostanie upieczony chleb, bułki, ciasto itp., a która jest 

nieprzydatna rosyjskim żołnierzom. 

2. Z zebranych środków finansowych OFDP zakupiła w młynie w Reszlu ponad 2 tony mąki. Kolejne  

2 tony w formie darowizny zostały przekazane przez właścicieli młyna. Łącznie udało się nabyć 4,2 

tony mąki, która została dostarczona do Lwowa a następnie przekazana do okolicznych miejscowości 

oraz na wschodnie rejony Ukrainy. Mąka okazała się być bardzo dobrym produktem, bo już po kilku 

dniach ukraińscy wolontariusze poprosili o następne dostawy. Transport kolejnej mąki zakupionej  

w Młynie Ekologicznym w Niwiski w ilości 14 ton jest w trakcie realizacji. 

3. Kolejnym przykładem pomocy rzeczowej są zakupione przez OFDP agregaty prądotwórcze, dzięki 

którym mogą funkcjonować różne instytucje i obiekty użyteczności publicznej na terenie Ukrainy, np. 

ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka oraz duże połączone rodziny. 
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4. Do pomocy mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom włączyły się także inne państwa. OFDP obdarzona 

zaufaniem otrzymała wiele darów z Wielkiej Brytanii – łącznie ponad 40 ton paczek. Przekazane 

produkty to przede wszystkim pampersy, mleko modyfikowane, butelki dla dzieci, żywność  

w puszkach, środki higieny osobistej, słodycze, ubrania, ręczniki i in. Dostarczone produkty zostaną 

przetransportowane na Ukrainę oraz wykorzystane do pomocy uchodźcom, którzy znaleźli schronienie 

w Polsce. W kraju dary zostaną przekazane przede wszystkim do domów dziecka, rodzin zastępczych 

oraz szpitali, które przyjęły chore dzieci z Ukrainy. 

5. Obecnie transportem kolejowym do Odessy oraz Lwowa transportowane są artykuły niezbędne dla 

dzieci, takie jak: środki pielęgnacyjne i pampersy. To 54 m3 darów dla matek i ich dzieci. Warto 

zauważyć, że aktualnie transport kolejowy jest najbezpieczniejszą i najlepszą formą dostawy darów. 

6. Kolejną formą wsparcia, której udziela Fundacja, jest transport uchodźców oraz pomoc  

w znalezieniu zakwaterowania. Na przejściu granicznym w Korczowej nasi wolontariusze transportują 

uchodźców do wskazanych przez nich miejsc. W przypadku, gdy uchodźcy nie mają się, gdzie 

zatrzymać, Fundacja pomaga w znalezieniu zakwaterowania. Szczególnej pomocy wymagają matki  

z małymi dziećmi oraz osoby chore. Do tej pory z granicy udało się przetransportować ponad 400 

osób. 

7. Aktywnie angażujemy się w pomoc dzieciom, w tym dzieciom chorym, z domów dziecka czy 

rodzinom zastępczym. Wsparcie powyższej grupy potrzebujących to przekazanie niezbędnych rzeczy, 

pomoc medyczna, leki i znalezienie zakwaterowania. Warto podkreślić, że jednym z potrzebnych 

artykułów dla matek z dziećmi są wózki dziecięce. Matki z dziećmi uciekające z Ukrainy zabierają ze 

sobą tylko niezbędne przedmioty. Często podczas ucieczki niosą swoje dzieci na rękach. Po przybyciu 

do Polski zakupują jedynie niezbędne artykuły, gdzie pierwszą potrzebą jest najczęściej żywność. 

Zebrano i przekazano ponad 360 wózków dziecięcych. 

8. Grupą, która wymaga specjalnej pomocy są chore dzieci. Fundacja objęła opieką dzieci po 

przeszczepach wątroby. Dzieci z Ukrainy przebywają obecnie w Centrum Zdrowia Dziecka  

w Warszawie. Pod naszą opieką znajdują się teraz następujące 4 rodziny: 

• Julia i jej 4-letnia córka Aleksandra, które pochodzą spod Kijowa. Dziewczynka jest rok po 

przeszczepie i nadal zmaga się z wieloma powikłaniami. Ojciec dziewczynki został na Ukrainie, 

gdzie walczy jako żołnierz na froncie. Ze względu na stan zdrowia ww. Aleksandry, jej matka nie 

będzie mogła podjąć pracy zarobkowej. By przeprowadzić operację rodzicom dziewczynki udało 

się uzbierać prawie 300 tys. zł. Jednak do spłaty pozostało jeszcze 150 tys. zł. Przed wojną, dzięki 

pracy ojca spłata kredytu była możliwa, teraz ze względu na obecną sytuację rodzice nie mają 

takiej możliwości. 

• Romek przyjechał do Polski z rodzicami oraz z 11-letnią siostrą. Stan dziecka jest ciężki, przebywa 

ono obecnie pod opieką hospicjum domowego. Chłopiec po przeszczepie był reanimowany,  

a niedotlenienie wywołało duże zmiany w mózgu. 

• Tania wraz z mamą Svetłaną oraz siostrą Julką uciekły z miejscowości pod białoruską granicą, 

która znajduję się w obszarze intensywnych działań wojennych. Julia jest w 8. miesiącu ciąży. 

Rodzice długo walczyli o życie chorej Tani. Obecnie całą tą rodziną opiekuje się rodzina polska, 

której dziecko także jest po przeszczepie. 

• Do Polski dotarł również 8-letni Maksim wraz z mamą Olgą. Chłopiec jest także po przeszczepie. 

Po operacji ma bardzo niską odporność i często choruje. Rodzina mieszka teraz w Izabelinie  

w budynku, w którym przebywa ponad 30 uchodźców. Dlatego, Fundacja stara się znaleźć 

zakwaterowanie w Warszawie. Sprawa jest pilna, ponieważ chłopiec nie powinien być narażony 

na infekcję. Olga jest nauczycielką ze Lwowa. Chciałaby jak najszybciej znaleźć pracę  

w zawodzie, by pomagać w edukacji ukraińskich dzieci. 

Powyższe rodziny ze względu na stan zdrowia dzieci będą potrzebować samodzielnych mieszkań. 

Fundacja stara się pomóc znaleźć im odpowiednie lokum. Rodziny oraz dzieci będą potrzebować nie 

tylko zakwaterowania, ale też pomocy medycznej, leków oraz artykułów niezbędnych do 

funkcjonowania, jak np. ubrania, środki czystości, higieny itp. 
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8. By pomóc potrzebującym Fundacja współpracuje z wieloma innymi organizacjami, a z niektórymi 

z nich podpisała odpowiednie porozumienia. Pomocy potrzebuje wiele osób na różnych płaszczyznach. 

Wspólne działania umożliwią szerszą oraz efektywniejszą pomoc. 

• Stowarzyszenie „Wołyński Rajd Motocyklowy”, które objęło opieką dom dziecka prowadzony przez 

Siostry Niepokalanki w Jazłowcu na Ukrainie, zwróciło się do OFDP z prośbą o pomoc  

w zapewnieniu dzieciom niezbędnych artykułów. Siostry Niepokalanki poprosiły o zakup 

podstawowych środków higienicznych i pielęgnacyjnych, żywności, a także gier planszowych, 

zabawek i materiałów plastycznych. Powyższe artykuły pozwolą dzieciom i ich opiekunom na  

w miarę normalne funkcjonowanie. 

• OFDP zawarła też porozumienie z Fundacją UNAWEZA (znanej szerszemu gronu jako Fundacja 

Martyny Wojciechowskiej). Fundacja UNAWEZA pomaga potrzebującym na całym świecie. Jednym 

z obszarów pomocy jest wsparcie dzieci i rodzin zastępczych. Celem zawartego porozumienia jest 

podjęcie wspólnych działań na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Na mocy zawartego porozumienia 

OFDP wesprze wspólne działania Fundacji UNAWEZA oraz Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej.  

 

W związku z zawartym porozumieniem OFDP obejmie opieką matkę, która jest rodziną zastępczą 

dla 15-ciorga dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Rodzina otrzymała mieszkanie, jednak bez 

wyposażenia. Potrzebują więc podstawowych artykułów domowych, by móc normalnie 

funkcjonować. 

• Kolejne porozumienie OFDP zawarła ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „IUSTITIA”. 

Zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim jest głównym celem porozumienia. Istotnym celem jest 

także pomoc w adaptacji i aktywizacji zawodowej uchodźców, w tym organizacja nauki języka 

polskiego.  

Warto zwrócić uwagę, że koniec wojny nie zawsze będzie oznaczał dla uchodźców możliwości powrotu 

do ojczyzny. Wiele miesięcy trzeba będzie poświęcić na odbudowę zniszczonej Ukrainy. Dlatego pomoc 

uchodźcom będzie potrzebna jeszcze przez długi czas. 

OFDP stara się pomóc jak największej liczbie osób. Jak przedstawiono powyżej, prowadzone działania 

dotyczą różnych obszarów, form pomocy - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Fundacja cały czas 

prowadzi działania zmierzające do nawiązania współpracy z różnymi organizacjami i wolontariuszami. 

Do pomocy potrzebującym zaangażowało się wiele osób o wyjątkowych predyspozycjach. OFDP cały 

czas stara się pozyskiwać środki niezbędne do realizacji swoich zadań. 

Pomoc potrzebującym Ukraińcom to zadanie długofalowe. Tak długo jak to będzie konieczne Fundacja 

będzie działać na rzecz potrzebujących. 

Fundacja cały czas wspiera i pomaga walczącej Ukrainie. Pomoc rzeczowa jest bardzo istotna. Wiele 

osób wymaga indywidualnej pomocy i ma określone potrzeby, które nie zawsze można zaspokoić za 

pomocą przekazanych darów. Dlatego tak istotna jest równoległa pomoc finansowa. 
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