Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Diny Radziwiłłowej
za okres od 27.10.2006 r. do 31.12.2006 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
Informacje ogólne
1. Fundacja im. Diny Radziwiłłowej (Fundacja) została ustanowiona przez Fundatorów: Beatę
Kulesza, Vincenta Lamort de Gail, Katarzynę Parafianowicz, Małgorzatę WęglerskąPawłowską, Dominika Radziwiłła, Michała Radziwiłła, Krzysztofa Rykowskiego, Jacka
Witaka, aktem notarialnym z dnia 25.09.2006 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Notariusza Sławomira Ogonka w Warszawie, Repetytorium A 4880/2006.
2. Fundacja uzyskała w dniu 27.10.2006r. wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 000266644.
3. Fundacja uzyskała numer identyfikacyjny REGON 140748862 w dniu 13.11.2006r.
4. Fundacja działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz.203 z 1991r.,
z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003r. z późn. zm.)
3) Statutu Fundacji.
5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas działania fundacji jest nieograniczony.
7. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, adres Fundacji ul. Relaksowa 58,
02-796 Warszawa
Organy Fundacji
Rada Fundacji w skład której wchodzą wszyscy Fundatorzy
Zarząd Fundacji w skład którego wchodzą
1. Michał Radziwiłł – Prezes Zarządu
2. Beata Kulesza – Wiceprezes Zarządu
3. Katarzyna Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu
Komisja Rewizyjna Fundacji w skład której wchodzą
1. Iwona de Kok
2. Janusz Białecki
3. Jacek Jaskuła
Cele statutowe Fundacji:
1. działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin,
2. szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu,
3. działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury
oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1. uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków
finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji,
2. wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
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3. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne
działań w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej,
kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
4. organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji,
5. upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci, możliwości ich leczenia oraz ośrodkach
medycznych w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów,
konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu,
6. umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka,
7. organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy
dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających
problemom społecznym,
8. bezpośrednie wspieranie materialne:
1) osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci wymagających
leczenia,
2) instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej,
kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
3) osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze
naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach,
odczytach, seminariach i konferencjach,
9. publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów
Fundacji,
10. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celami Fundacji,
11. dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych
osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji,
12. dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia i nawiązywać współpracę
z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej
w kraju i za granicą.
Działalność Fundacji:
Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych
Fundacja rozpoczęła działalność w 2006 roku – główne kierunki działania Fundacji w tym okresie
to realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych,
Po dokonaniu rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd Fundacji podjął
niezwłocznie czynności umożliwiające formalne rozpoczęcie działalności, a w szczególności:
1. uzyskano nr REGON,
2. wystąpiono o nadanie numeru NIP
3. zawarto umowy rachunku bankowego,
4. założono księgi rachunkowe Fundacji, rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem
kalendarzowym,
5. zawarto umowy o obsługę księgową Fundacji.
6. dzięki wsparciu Fundatorów, Fundacji zostało udostępnione nieodpłatnie pomieszczenie
z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji oraz sprzęt biurowy umożliwiający rozpoczęcie
prowadzenia działalności,
7. opracowano: Ogólne zasady powoływania i zarządzania Funduszami, Zasady działania
i zarządzania Funduszem Serce Dziecka i Funduszem Marcin, Zasady przyznawania pomocy
finansowej przez Fundusz Serce Dziecka, Zasady przygotowywania protokołu i Uchwał
z posiedzeń Zarządu Fundacji i Rady Fundacji, Plan Kont Fundacji oraz Zasady
Rachunkowości Fundacji.
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Realizacja zadań programowo-promocyjnych:
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy swojej działalności w zakresie realizacji zadań statutowych
Fundacja:
1. przede wszystkim przejmowała działalność charytatywną rozpoczętą w latach poprzednich
przez Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca przy Fundacji dla Polski, którego cele
działania pokrywają się z celami statutowymi Fundacji i który był prowadzony przez
Fundatorów Fundacji.
2. zostało opracowane logo Fundacji i Funduszu Serce Dziecka,
3. Fundacja powołała sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jako formy promocji
Fundacji ( zapewniony udział z transmisji telewizyjnej) oraz formy nawiązania stałej
współpracy.
4. w ramach ogłoszonego przez Fundację konkursu na pracę plastyczną o tematyce świątecznej
zostały wybrane i nagrodzone prace w temacie "Serce matki" i "Moje wymarzone Święta
Bożego Narodzenia"
5. W ramach współpracy z Bankiem BISE, została wybrana praca Anioły, która została
umieszczona zarówno na kartkach świątecznych BISE jak i na kalendarzach ściennych.
Zarówno na kartkach jak i kalendarzach widnieje informacja o powołaniu Fundacji im. Diny
Radziwiłłowej, jak również o Funduszu Serce Dziecka.
6. Kartki świąteczne dla Fundacji, na których widnieją prace konkursowe, zostały
wyprodukowane bezpłatnie i zostały wysłane do darczyńców, rodziców dzieci z wadami
serca, lekarzy i instytucji współpracujących z Funduszem wraz z informacją o powołaniu
Fundacji i przejęciu przez nią działań Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja w 2006r.nie prowadziła działalności gospodarczej.
Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest planowane od 2007r. i głównym celem będzie wydanie
przez Fundację książki Dziecko z wadą serca - poradnik dla rodziców, która została opracowana
pod redakcją Prof. E. Malca, Dr. K.Januszewskiej, D.Radziwiłłowej i M.Pawłowskiej przy
współpracy z innymi osobami działającymi na rzecz Fundacji. Cały dochód z działalności
gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
Uchwały
W omawianym okresie Zarząd Fundacji i Rada Fundacji odbyły po 2 posiedzenia w ramach których
zostało podjętych 11 uchwał Rady i 11 uchwał Zarządu. Pełne teksty uchwał są dostępne
w siedzibie Fundacji. Uchwały dotyczą:
Uchwały Rady:
1. nr U/RA/06/01 z dnia 25/09/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Fundacji,
2. nr U/RA/06/02 z dnia 25/09/2006 w sprawie powołania Zarządu Fundacji,
3. nr U/RA/06/03 z dnia 25/09/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
4. nr U/RA/06/04 z dnia 25/09/2006 w sprawie powołania Honorowego Przewodniczącego
Rady Fundacji,
5. nr U/RA/06/05 z dnia 18/11/2006 w sprawie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady
Fundacji z dnia 25/09/2006,
6. nr U/RA/06/06 z dnia 18/11/2006 w sprawie zmian w Statucie Fundacji,
7. nr U/RA/06/07 z dnia 18/11/2006 w sprawie działania Funduszu Serce Dziecka,
8. nr U/RA/06/08 z dnia 18/11/2006 w sprawie wydzielenia Funduszu Marcin,
9. nr U/RA/06/09 z dnia 18/11/2006 w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
10. nr U/RA/06/10 z dnia 18/11/2006 w sprawie wystąpienia o status Organizacji Pożytku
Publicznego,
11. nr U/RA/06/11 z dnia 18/11/2006 w sprawie ustalenia trybu postępowania przy
dokumentacji posiedzeń Rady,
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Uchwały Zarządu:
1. nr U/ZA/06/01 z dnia 28/10/2006 w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych
Fundacji,
2. nr U/ZA/06/02 z dnia 28/10/2006 w sprawie powołania sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
3. nr U/ZA/06/03 z dnia 28/10/2006 w sprawie ustalenia zasad powoływania i zarządzania
Funduszami wydzielonymi i powierzonymi,
4. nr U/ZA/06/04 z dnia 28/10/2006 w sprawie wystąpienia o zwołanie Rady Fundacji,
5. nr U/ZA/06/05 z dnia 28/10/2006 w sprawie wyboru banku,
6. nr U/ZA/06/06 z dnia 28/10/2006 w sprawie ustalenia trybu postępowania przy
dokumentacji posiedzeń Zarządu,
7. nr U/ZA/06/07 z dnia 20/12/2006 w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości i Planu Kont,
8. nr U/ZA/06/08 z dnia 20/12/2006 w sprawie przyjęcia Zasad działania i zarządzania
Funduszem Serce Dziecka,
9. nr U/ZA/06/09 z dnia 20/12/2006 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania pomocy
finansowej przez FSD,
10. nr U/ZA/06/10 z dnia 20/12/2006 w sprawie ustalenia kryteriów oraz poziomów
kompetencji do podejmowania decyzji udzielenia pomocy finansowej z Funduszu Serce
Dziecka,
11. nr U/ZA/06/11 z dnia 20/12/2006 w sprawie przyjęcia Zasad działania i zarządzania
Funduszem Marcin,
Informacja o uzyskanych przychodach i kosztach
Na realizację zadań Fundacji Fundatorzy wnieśli wpłatę w kwocie 8 000 zł - kwota ta stanowi
fundusz założycielski Fundacji. Z funduszu założycielskiego została wydzielona kwota 1 000 zł na
działalność gospodarczą.
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 27 300,70 zł, z tego 27 290,61 zł
stanowiły darowizny osób fizycznych, a 10,09 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.
Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 248,42 zł, z tego 1 560 zł stanowiły
podatki i opłaty związane z rejestracją Fundacji, 55,50 zł prowizje bankowe, a 632,92 zł pozostałe
koszty.
Na rachunkach bankowych w Banku BISE i Banku Millennium na dzień 31.12.2006r. Fundacja
posiadała kwotę 33 104,48 zł
Fundacja sporządziła sprawozdania finansowe za 2006r.: Bilans, Rachunek wyników i Informację
dodatkową, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
Informacje inne
Fundacja nie zatrudnia pracowników Fundacja działała wyłącznie w oparciu o działalność
wolontarystyczną zarówno Członków Zarządu jak i innych osób działających na rzecz Fundacji.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
Zarząd Fundacji

Michał Radziwiłł

Beata Kulesza

Katarzyna Parafianowicz
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