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Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej  

 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.  

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

 

Informacje ogólne 

1. Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej (Fundacja) została ustanowiona 

przez Fundatorów: Beatę Kuleszę, Vincenta Lamort de Gail, Katarzynę 

Parafianowicz, Małgorzatę Węglerską-Pawłowską, 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 27.10.2006 r. wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy,  XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  000266644. 

3. Fundacja rozpoczęła w 2007 r. działalność gospodarczą w zakresie działalności 

wydawniczej. 

4. Fundacja uzyskała w dniu 13.09.2007 r. status organizacji pożytku publicznego. 

5. Fundacja w dniu 17.11.2007 r. dokonała zmian Statutu i zmieniła nazwę z Fundacja 

im. Diny Radziwiłłowej na Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej 

6. Fundacja uzyskała numer identyfikacyjny REGON 140748862 w dniu 13.11.2006 r. 

7. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej NIP nr 951-220-72-00 w dniu 

01.03.2007 r. 

8. Fundacja działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz.203 z 1991 r., 

z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie   (Dz.  U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r. z późn. zm.) 

3) Statutu Fundacji. 

9. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Czas działania fundacji jest nieograniczony. 

11. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa, 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 Piątkowska 

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, 

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:  

Fundacja rozpoczęła działalność w październiku 2006 r. i po przeprowadzeniu wstępnych 

działań organizacyjno-administracyjnych, rozpoczęła od początku 2007 r. działalność 

statutową i działalność gospodarczą. 

 

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2007 r.  

W zakresie działań o charakterze organizacyjno-administracyjnym w 2007 r. Fundacja: 

1. Zgłosiła do GIODO bazy danych:  

 Wyciągi, 

 Darczyńcy, 

 Beneficjenci-rejestr,  

 Beneficjenci-wnioski,  

 Przyjaciele Fundacji, 

 Rodzice  i Dzieci – formularze informacyjne,  

 Użytkownicy FORUM. 

2. Zostały opracowane Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym oraz został powołany Administrator Baz Danych. 

3. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 

2006 rok: finansowe – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz 

sprawozdanie z działalności Fundacji.  

4. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2006 r. 

Do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego i Ministra Zdrowia. 

5. Zostało dokonane uproszczenie planu kont. 

6. Fundacja zmieniła biuro księgowe. 

7. Fundacja uzyskała w dniu 13.09.2007r. status organizacji pożytku publicznego. 

8. Fundacja w dniu 17.11.2007r. dokonała zmian Statutu i zmieniła nazwę z Fundacja 

im. Diny Radziwiłłowej na Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej 

9. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej NIP nr 951-220-72-00 w dniu 

01.03.2007 r. 

10. Fundacja rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej 

i uzyskała numery ISBN do wydawnictw Fundacji. 

11. Zostały otwarte odrębne rachunki w Banku Millennium z przeznaczeniem do: 

1)  rozliczeń działalności gospodarczej, 

2) rozliczeń wpłat 1%. 

12. Zostały opracowane wzory standardowych formularzy i umów, stosowanych 

w działaniach Fundacji. 

13. Zostały opracowane zasady powołania przedstawiciela Fundacji i zasady udzielania 

pomocy. 



 

 

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym w 2007 r.:  

W ciągu 2007 roku w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacja: 

1. Opracowała i wydała materiały informacyjno - promocyjne: 

1) ulotki informujące o celach i zakresie działania Fundacji skierowane do 

rodziców dzieci z wadami serca, 

2) ulotki informujące o diagnostyce prenatalnej w szczególności w kierunku 

diagnozy wad serca i możliwościach ich leczenia, 

3) informator o książce wydanej przez Fundacje „Dziecko z wadą serca - 

poradnik dla Rodziców”, 

4) kartki świąteczne z reprodukcjami prac plastycznych dzieci, 

5) znaczki Funduszu Serce Dziecka, 

6) bluzki firmowe, 

7) banery, 

8) roll-up, 

9) cukierki w papierkach z logo FSD, 

10) ulotka i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku. 

2. Zostały wysłane informacje do darczyńców, lekarzy i rodziców dotyczące działań 

Fundacji. 

3. Regularnie jest wydawany biuletyn Fundacji, zawierający informacje o działaniach 

Fundacji oraz informacje przydatne rodzicom dzieci z wadami serca jak np. opisy 

wad serca, opisy ośrodków medycznych, rozwoju nowoczesnych metod leczenia 

i operacji wad serca u dzieci 

4. Fundacja wydała książkę „Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców”. Jest to 

pierwsza tego typu publikacja w Polsce, powstała z myślą o rodzicach dzieci z 

wadami serca. Napisana została przez wybitnych lekarzy kardiologów i 

kardiochirurgów we współpracy z rodzicami. 

5. Fundacja po raz drugi, powołując sztab „Serce Dziecka” wzięła udział w Finale 

WOŚP. 

6. Fundacja wzięła udział w Konferencjach: 

1) 42 Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

w Warszawie, 

2) Konferencja Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej Polskiego 

Towarzystwa Ultrasonograficznego w Łodzi, 

3) Światowy Kongresie Rodzin w Warszawie,  

4) Ogólnopolskie spotkanie rodzin dzieci z zespołem Williama w Gdańsku, 

5) Konferencja „Wolontariat w Polsce” w Warszawie. 

7. Fundacja wzięła udział w imprezach i spotkaniach plenerowych:  

1) Piknik „na zdrowie”, Gdańsk, 

2) Piknik „zdrowe jedzenie zdrowy organizm”, Bydgoszcz, 

3) Udział w pikniku „Fundacji rodzić po ludzku”. 

8. Fundacja zorganizowała i poprowadziła Bal Karnawałowy dla dzieci w Gdańsku. 

9. Zorganizowała obchody 14 lutego jako obchody Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach 

Serca. 



 

 

10. W ramach współpracy z luksemburską asocjacją pomocy dzieciom z wadami serca 

zorganizowano zbiórkę zabawek i ubrań dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

11. Przeprowadzono pilotażowe kursy udzielania pierwszej pomocy (Gdańsk, 

Warszawa). 

12. Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka w dziecięcych szpitalach 

kardiologicznych. 

13. Fundacja zorganizowała spotkania rodzin dzieci z wadami serca:  

1) wielkanocne spotkanie w Toruniu i Warszawie, 

2) ogólnopolskie wakacyjne spotkanie w Gdańsku. 

14. Fundacja brała udział w obchodach Światowego Dnia Serca w obchodach centralnych 

w Łodzi oraz w obchodach lokalnych w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, 

Poznaniu i Czerniejewie. 

15. Przeprowadzono akcje lokalne:  

1) przestawienie pt." Ortograficzny Kopciuszek" i upominki dla dzieci z oddziału 

VI Kliniki Kardiologii i Nefrologii PSK nr 5 w Poznaniu , 

2) program konsultacji rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami serca organizowany 

przez Stowarzyszenie „Krok po kroku” w Gdańsku, 

3)  w przedszkolu w Siechnicy została przeprowadzona pogadanka dla dzieci i 

konkurs plastyczny na temat zdrowego trybu odżywiania, 

4) odwiedziny i niespodzianki dla dzieci przebywających na oddziale 

kardiologicznym we Wrocławiu, 

5) spotkanie z dziećmi w CZD w Warszawie i poprowadzenie konkursu 

„Bajkowe zagadki”,  

6) Przedstawienie teatralne dla dzieci z oddziału kardiologii CZD przygotowane 

przez dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej „Primus”. 

16. Zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe i bożonarodzeniowe w dziecięcych 

szpitalach kardiologicznych. 

17. Jest prowadzona i stale rozwijana strona internetowa zawierająca informacje o 

działaniach Fundacji, opisy wad serca, informacje o ośrodkach medycznych i wiele 

innych informacji przydatnych rodzicom dzieci z wadami serca. 

18. Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci 

Na działania statutowe łącznie zostało przeznaczonych 25 095zł z czego na: 

 Działania informacyjno-promocyjne 11 178zł 

 Organizację imprez dla rodziców i dzieci z wadami serca 6 165zł 

 Usługi:  bankowe 130zł, pocztowe - wysyłka paczek, korespondencji 2 719zł, 

telekomunikacyjne - serwer, domeny, telefony 2 417zł, prasowe 1 830zł, 

pozostałe 656zł. 

 

 

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym w 2007r.:  

1. Fundacja prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do rodziców dzieci 

z wadami serca w zakresie finansowania ich pobytu wraz z dzieckiem w szpitalu 

w trakcie operacji i rekonwalescencji.   



 

 

W tym zakresie Fundacja ma podpisane umowy o bezgotówkowe płatności z 

przyszpitalnymi hotelami i barami. W ramach tych działań Fundacja opłaciła 230 

posiłków na łączną kwotę 1597 zł, opłaciła 805 noclegów na łączną kwotę 19326 zł 

oraz sfinansowała przejazdy do szpitali na kwotę 2830 zł. 

2. Fundacja opłaciła koszty leczenia w ośrodkach zagranicznych na kwotę 4650zł. 

3. Fundacja pomaga również finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego 

leczenia. W ramach tych działań została sfinansowana rehabilitacja dzieci na kwotę 

2100 zł, zakupione lekarstwa na kwotę 680 zł, wypłacone zapomogi finansowe w 

kwocie łącznej 3884zł. 

4. Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach 

oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu na kwotę 3810zł. 

Na koniec 2007 r. Fundacja miała 5 sztuk aparatów do pomiary INR - Coagu-checki, 

4 inhalatory oraz 1 pulsoksymetr. Fundacja finansuje również dodatkowe 

wyposażenie i testy niezbędne do przeprowadzania badań wypożyczonym sprzętem. 

5. Pomoc rzeczowa i o innym charakterze niż opisana powyżej została udzielona na 

kwotę 830 zł. Zostały również przekazane paczki z ubraniami i sprzętem uzyskane w 

ramach zbiórki prowadzonej przez naszego przedstawiciela w Luksemburgu przy 

współpracy z luksemburską asocjacją pomocy dzieciom z wadami serca 

6. W ramach pomocy dzieciom, które straciły rodzica lub opiekuna była skierowana 

głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe w kwocie 6480 zł, działania 

ogólnorozwojowe np. koła sportowe w kwocie 3620 zł oraz na działania z zakresu 

kultury i rekreacji 800 zł. 

7. W sumie pomoc finansowa trafiła do ponad 90-ciu dzieci na łaczną kwotę 50 607 zł. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2007 r.  

Została wydana przez Fundację książka „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 lekarzami oraz osobami działającymi na rzecz 

Fundacji.  

Książka została wydrukowana w nakładzie 2905 egzemplarzy, z czego w 2007 r. zostało 

sprzedanych 242 egzemplarze. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest 

na działalność statutową Fundacji. 

 

Informacje finansowe 

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 322 399,29 zł w tym: 

 z tytułu działalności statutowej wyniosły 305 749,37 zł z tego   

111 101,51 zł stanowiły darowizny osób fizycznych krajowych i zagranicznych, 

 192 000 zł darowizna z Fundacji dla Polski,  

a 2 647,86 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych,  

 z tytułu działalności gospodarczej wyniosły 16 649,92 zł, z tego  

16 647,60 zł stanowiły przychody netto ze sprzedaży towarów i usług,   

a 2,32 zł odsetki od środków na rachunku bankowym. 



Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 89 517,64 zł z tego 

 z tytułu działalności statutowej wyniosły 86 005,08 zł z tego:  

75 702,06 zł stanowiły koszty realizacji działań statutowych w tym:  

 64 756,56 zł działania na rzecz dzieci z wadami serca i 10 945,50 zł na rzecz 

dzieci, które straciły rodzica bądź opiekuna,   

10 303,02 zł koszty ogólno administracyjne działań statutowych w tym:  

 5 561,15zł artykuły biurowe i inne materiały, 1 464 zł usługi księgowe, 1 360 zł 

opłaty KRS, 1 170 zł pozostałe opłaty, 665,87 zł usługi telekomunikacyjne, 82 zł 

prowizje bankowe, 

 z tytułu działalności gospodarczej wyniosły 3512,56 zł z tego:  

 2 749,12 zł stanowił koszt wytworzenia sprzedanych książek, 763,44 zł koszty 

ogólno administracyjne działalności gospodarczej, 

Wynik finansowy na działalności statutowej wynosi 219 744,29 zł a na działalności 

gospodarczej 13 137,36 zł.  

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 5,4 % przychodów Fundacji z pozostałych 

źródeł. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową 

Fundacji.  

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 282 716,3 zł. 

Na rachunkach bankowych w Banku DnB Nord i Banku Millennium na dzień 31.12.2007 r. 

Fundacja posiadała kwotę 247 980,24 zł z tego 118 000 zł było ulokowane na lokatach 

bankowych. 

Na dzień 31.12.2007 r. stan zapasów - książki do sprzedania w ramach działalności 

gospodarczej, wynosił 30 238,46 zł Należności z tytułu sprzedanych książek wynosiły 

3 897,6 zł, należności pozostałe 600 zł 

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 16 782,37 zł z czego:  

13 467,58 zł to zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej -za druk 

książki, 2 544,3 zł zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności statutowej, 

a 770,49 zł to zobowiązania wynikające z rozrachunku z wolontariuszami i członkami 

organów Fundacji. 

Fundacja  w okresie sprawozdawczym: 

- nie udzieliła pożyczek pieniężnych,  

- nie nabyła obligacji ani akcji, 

 - nie nabyła nieruchomości. 

Fundacja nie posiada środków trwałych. 

Fundacja nie zalega z zobowiązaniami podatkowymi a wszystkie wymagane deklaracje 

podatkowe zostały przez Fundację złożone. 

Fundacja sporządziła sprawozdania finansowe za 2007 rok: Bilans, Rachunek zysków i strat 

oraz Informację dodatkową. 

 

Informacje inne 

Fundacja nie zatrudnia pracowników i działała 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. 

Za okres sprawozdawczy w Fundacji została przeprowadzana kontrola przez Komisję 

Rewizyjną – nie zostały zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia. 



 

Uchwały Organów Fundacji 

W omawianym okresie Zarząd Fundacji odbył 7 posiedzeń, Rada Fundacji odbyła 

2 posiedzenia i Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, w ramach których zostało 

podjętych 18 uchwał Zarządu, 6 uchwał Rady i 3 uchwały Komisji Rewizyjnej. Pełne teksty 

uchwał są dostępne w siedzibie Fundacji. Uchwały dotyczą: 

Uchwały Zarządu: 

Uchwała nr U/ZA/07/01  w sprawie skrótów stosowanych w dokumentach wewnętrznych, 

Uchwała nr U/ZA/07/02 w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu, 

Uchwała nr U/ZA/07/03 w sprawie ustalenia budżetu Funduszu Serce Dziecka, 

Uchwała nr U/ZA/07/04 w sprawie udziału w Międzynarodowej Konferencji Kardiologów 

i Kardiochirurgów Dziecięcych, 

Uchwała nr U/ZA/07/05 w sprawie wyboru wydawnictwa dla książki Dziecko z wadą 

serca - poradnik dla rodziców, 

Uchwała nr U/ZA/07/06 w sprawie przyjęcia wzorów formularzy, 

Uchwała nr U/ZA/07/07 w sprawie zakupu aparatów do pomiaru INR, 

Uchwała nr U/ZA/07/08 w sprawie przejęcia zadań Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami 

Serca i zamknięciu Funduszu przy Fundacji dla Polski, 

Uchwała nr U/ZA/07/09 w sprawie zbierania środków w ramach odpisów 1%, 

Uchwała nr U/ZA/07/10 w sprawie dystrybucji książki i praw autorskich, 

Uchwała nr U/ZA/07/11 w sprawie powołania Rady Programowej Funduszu Serce 

Dziecka, 

Uchwała nr U/ZA/07/12 w sprawie zmiany planu kont, 

Uchwała nr U/ZA/07/13 w sprawie Forum Funduszu Serce Dziecka, 

Uchwała nr U/ZA/07/14 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa, 

Uchwała nr U/ZA/07/15 w sprawie przyjęcia Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym, 

Uchwała nr U/ZA/07/16 w sprawie powołania Administratora Baz Danych, 

Uchwała nr U/ZA/07/17 w sprawie zmian w składzie Rady Programowej Funduszu Serce 

Dziecka, 

Uchwała nr U/ZA/07/18 w sprawie wydzielenia środków na działalność gospodarczą, 

 

Uchwały Rady: 

Uchwała nr U/RA/07/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji 

im. Diny Radziwiłłowej za okres od 27.10.2006r. do 31.12.2006r, 

Uchwała nr U/RA/07/02 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za 2006 r., 

Uchwała nr U/RA/07/03 w sprawie przeznaczenia wyniku za 2006 r. na powiększenie 

Funduszu Statutowego, 

Uchwała nr U/RA/07/04 w sprawie Finansowanie operacji dzieci z wadami serca poza 

granicami Polski, 

Uchwała nr U/RA/07/05 w sprawie zmiany nazwy Fundacji, 

Uchwała nr U/RA/07/06 w sprawie zmian w Statucie Fundacji, 

 



Uchwały Komisji Rewizyjnej: 

Uchwała nr U/KR/07/01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Uchwała nr U/KR/07/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2006, 

Uchwała nr U/KR/07/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji 

im. Diny Radziwiłłowej 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

 

Michał Radziwiłł    

Beata Kulesza   

Katarzyna Parafianowicz   

 


