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Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej 
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Nr konta  74 1370 1037 0000 1701 4840 8600  DnB NORD   

Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej  

 za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.  

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

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 25.09.2006r. 

sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Ogonka w Warszawie, 

Repertorium A 4880/2006.  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa, ul. Relaksowa 58, 02-796 Warszawa 

2. Fundacja uzyskała w dniu 27.10.2006r. 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  0000266644. 

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

4. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej NIP nr 951-220-72-00 

w dniu 01.03.2007r. 

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

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

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

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

wydawniczej. 

8. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. 

9. Fundacja działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. 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. 

10. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Czas działania fundacji jest nieograniczony. 

 

Organy Fundacji 

Rada Fundacji  

W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy oraz Monika Bystrzyńska, 

Dorota Pachniewska i Anna Tarkowska powołane w dniu 29.09.2008r.  

Zarząd Fundacji  

W skład Zarządu wchodzą: 

1. Michał Radziwiłł – Prezes Zarządu 

zamieszkały . ul. Godebskiego 2a, 02-912 Warszawa 
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2. Beata Kulesza – Wiceprezes Zarządu 

zamieszkała ul. Relaksowa 58, 02-796 Warszawa 

3. Katarzyna Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu 

zamieszkała ul. Morszyńska 49 m.2, 02-925 Warszawa 

Komisja Rewizyjna Fundacji 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1. Janusz Białecki 

2. Jacek Jaskuła  

3. Iwona Piątkowska 

 

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, 
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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 2006r. i po przeprowadzeniu wstępnych działań 

organizacyjno-administracyjnych, rozpoczęła od 2007r. działalność statutową i działalność 

gospodarczą.  

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji w 2008 roku: 

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym 

W ciągu 2008 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) kartki świąteczne, 

3) roll-up, 

4) koszulki z logo fundacji, 

5) naklejki „dzielny pacjent” oraz „sprzęt użyczony przez Fundację”, 

6) ulotki i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku. 

2. Fundacja wydała 2 biuletyny, zawierające 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. 

3. Wydane zostały książeczki-kolorowanki oraz łamigłówki dla dzieci pomagające uporać 

się im z problemem choroby.  

4. Dzięki współpracy z hiszpańską Fundacją Meduzos Corazones wydany został komiks 

dla młodzieży poruszający problem akceptacji swojej choroby przez nastolatki.  

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

6. Fundacja zorganizowała i poprowadziła uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu 

Panu Profesorowi Edwardowi Malcowi w Krakowie.  

7. W Luksemburgu został zorganizowany turniej tenisowy, z którego dochód został 

przeznaczony na cele Fundacji.  

8. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła Happening w Galerii Echo w Kielcach 

propagujący wiedzę o wrodzonych wadach serca u dzieci. 

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

Serca – imprezy dla dzieci w 6 szpitalach w Polsce.  

10. W ramach współpracy z luksemburskim stowarzyszeniem pomocy dzieciom z wadami 

serca zorganizowano zbiórkę zabawek i ubrań dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

11. Przeprowadzono szkolenie dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

(Warszawa). 

12. Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka w dziecięcych szpitalach 

kardiologicznych. 

13. Fundacja zorganizowała spotkania rodzin dzieci z wadami serca:  

1) spotkania regionalne dla rodzin (Gdańsk-Kaszuby,  Bydgoszcz, Koszalin, 

Warszawa),  

2) ogólnopolskie wakacyjne spotkanie w Kielcach. 
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14. Fundacja wzięła udział w Pikniku na Zdrowie zorganizowanym przez Akademię 

Medyczną w Gdańsku.  

15. Fundacja brała udział w obchodach Światowego Dnia Serca: 

1)  w obchodach centralnych w Zamościu, 

2)  w obchodach lokalnych w Krakowie, Wrocławiu, Koszalinie, Poznaniu, 

Czerniejewie, Bydgoszczy. 

16. W ramach współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego podopieczni Fundacji wzięli 

udział w cyklu warsztatów „Nadzieja dla Serc”. 

17. W ramach współpracy z Jaworzyńskim Domem Kultury Fundacja udzieliła wsparcia 

w organizacji Koncertu Charytatywnego na rzecz ratowania życia Kacpra – dziecka 

z wadą serca.  

18. We współpracy ze Stowarzyszeniem Dialog i Centrum Kultury 105 Fundacja 

zorganizowała wieczór poezji Haliny Poświatowskiej „O chorym sercu”.  

19. Zorganizowano i poprowadzono spotkanie „Promyk Słońca” z autorem bajek dla dzieci 

p. Robertem Karwtem połączone z czytaniem bajek, Oddział Kardiologii 

CZD Warszawa. 

20. Zorganizowano Bal Halloween w Gdańsku.  

21. Zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe i bożonarodzeniowe w dziecięcych 

szpitalach kardiologicznych. 

22. W ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora wydana została płyta 

z kolędami śpiewanymi przez dzieci.  

23. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniach z Fundrisingu, Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych, Współpracy z wolontariuszami oraz zarządzania projektami.  

24. 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. 

25. Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci. 

26. Fundacja prowadziła działania popierające starania Kliniki Kardiochirurgii w ICZMP 

w Łodzi o jej rozbudowę (cykl artykułów prasowych, petycje i list otwarty oraz 

spotkania w Ministerstwie Zdrowia).  

27. Fundacja wzięła udział w Konferencjach: 

1) Międzynarodowej konferencji stowarzyszeń rodziców dzieci z wadami serca 

ECHDO (European Congenital Heart Organisation) oraz Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych , Belgia  

2) Międzynarodowej konferencji dorosłych z wadą serca, Tampere  

3) Międzynarodowej Konferencji ECHDO, Berlin  

4) Międzynarodowej Konferencji „Wrodzone wady serca” Collegium Maius 

UJ Kraków.  

5) Konferencji „Psychologiczne i pedagogiczne problemy dzieci i młodzieży 

przewlekle chorych”, Bydgoszcz.  

6) Konferencji Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej Polskiego 

Towarzystwa Ultrasonograficznego, Toruń.  

7) V Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych, w Warszawie  

8) Konferencji „Problemy dziecka niepełnosprawnego” Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego  w Warszawie  

9) Konferencji „Wolontariat w Polsce” w Warszawie. 
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10) Konferencji szkoleniowej „Naukowe Warsztaty Krakowskie” dotyczącej 

problematyki wad serca.  

28. Zostały wysłane informacje do darczyńców, lekarzy i rodziców dotyczące 

podsumowania działań Fundacji w 2008r. 

 

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:  

1. Fundacja prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami 

serca i ich rodziców w zakresie finansowania pobytu rodziców wraz z dzieckiem 

w szpitalu w trakcie operacji i rekonwalescencji.  

W ramach tych działań Fundacja opłaciła 200 posiłków, 1300 noclegów, oraz przejazdy 

do szpitali i ośrodków zdrowia. 

2. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego 

leczenia. W ramach tych działań zostało sfinansowane leczenie dzieci, nie objęte 

refundacją z NFZ, szczepienia, rehabilitacja dzieci, zostały opłacone lekarstwa. 

3. Fundacja w ograniczonym zakresie dla osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej 

wypłaciła zapomogi finansowe jednorazowe a dla 3 rodzin zostały ustanowione 

okresowe pomoce typu miesięcznego stypendium. 

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

oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.  

 Na koniec 2008r. Fundacja miała 7 sztuk aparatów do pomiaru INR - Coagu-checki, 

13 pulsoksymetrów oraz 10 ciśnieniomierzy i 3 inhalatory. 

5. Została przekazana pomoc rzeczowa na oddziały szpitalne oraz bezpośrednio do dzieci, 

w znacznej części pochodząca z darów. Zostały również przekazane paczki z ubraniami 

i sprzętem uzyskane w ramach zbiórki prowadzonej przez naszego przedstawiciela 

w Luksemburgu przy współpracy z luksemburskim stowarzyszeniem pomocy dzieciom 

z wadami serca 

6. Pomoc dzieciom, które straciły rodzica lub opiekuna była skierowana głównie na cele 

edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła sportowe 

oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji. 

7. W sumie pomoc finansowa trafiła do ponad 120-tu dzieci. 

8. Odrębnym obszarem działania fundacji były pomoce udzielone w ramach zbiórek 

celowych. 

9. Fundacja prowadziła 26 zbiórek celowych na konkretne dzieci. 

10.  Głównym celem finansowania były: 

1)  koszty operacji zagranicznych - zostało sfinansowanych 17 operacji 

w tym 5 całości, 

2) koszty przejazdu do ośrodków oraz noclegów rodziców w trakcie pobytu dziecka 

w szpitalu, 

3) lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny. 

11. W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które 

znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą 

czworo dzieci. 

12. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej 

troski, została zatrudniona na etacie od 1 października opiekunka dzieci upośledzonych 

i wymagających rehabilitacji. 
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Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2008r.  

1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2007 rok: 

finansowe – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie 

z działalności Fundacji.  

2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2007r. do Urzędu 

Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej.  

3. Fundacja dokonała wszelkich aktualizacji związanych ze zmianą nazwy z Fundacja 

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

4. Zostało dokonane uproszczenie planu kont. 

5. Fundacja zmieniła biuro księgowe. 

6. W dniu 27.03.2008r. Fundacja otrzymała potwierdzenie nadania numeru REGON 

uwzględniającego zmianę nazwy Fundacji.  

7. Fundacja w dniu 23.10.2008r. uzyskała NIP-5 stanowiący potwierdzenie nadania numeru 

NIP uwzględniającego zmianę nazwy Fundacji. 

8. W dniu 10.12.2008r. Fundacja uzyskała lokal przy ul. Narbutta 27/1, na cele prowadzenia 

biura.  

9. Fundacja wprowadziła, na mocy uchwały zarządu, możliwość prowadzenia zbiorek 

celowych na konkretne dziecko na postawie pisemnych umów z rodzicami.  

10. Fundacja została zakwalifikowana do programu Technologie non-profit, 

umożliwiającego zakup oprogramowania i sprzętu po obniżonych cenach.  

11. Fundacja została zakwalifikowana przez Bank Millenium do grupy organizacji 

wspieranych przez Bank i w ramach tego zakupiła po atrakcyjnych cenach meble 

do biura i magazynu oraz otrzymała sprzęt komputerowy.  

 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

1. Umowa z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Mokotów 

z dn. 19.12.2008 na najem lokalu na biuro Fundacji przy ul. Narbutta 27 lok.1 (czynsz 

i inne opłaty miesięczne 1813,32 zł, oraz jednorazowa kaucja zwrotna 

w kwocie 5440 zł.). 

2. Umowy telekomunikacyjne z Polkomtel SA. z dn. 25.07.2008 (miesięczny abonament 

119 zł.) oraz z dn. 10.12.2008r. (miesięczny abonament 122 zł.). 

3. Umowa na prowadzenie ksiąg Fundacji z Eurex Expertise Sp. z o.o. Fiduciaire Europeene 

02-133 Warszawa  Al. Krakowska 271 ( szacunkowo miesięczny koszt ok. 1200 zł.) 

4. Umowa zlecenia na wykonanie prac biurowych ( kwota 1651 zł ). 

5. Umowa zlecenia na administrację zasobami informatycznymi i elektronicznymi Fundacji 

(kwota 3363 zł). 

6. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na napisanie strony internetowej 

Fundacji (kwota 2929 zł). 

7. Umowy na prace zlecone przy organizacji wręczenia orderu Uśmiechu i promocji książki 

(kwota 664 zł) 

8. Umowy zbiórek celowych z rodzicami dzieci z wadami serca, w ramach których 

wpływają środki dedykowane na konkretne dziecko i są przeznaczane na leczenie 

i koszty związane z leczeniem dziecka, mieszczące się w celach statutowych Fundacji. 

9. Umowy darowizny od ENERGA S.A. ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk, 

z przeznaczeniem środków na leczenie konkretnego dziecka ( kwota 10 000zł). 



Strona 7 z 11 

 

10. Umowa darowizny od Fundacji Grupy TP SA z przeznaczeniem środków na leczenie 

konkretnego dziecka ( kwota 50 000zł). 

11. Finalne zamknięcie Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca działającego 

przy Fundacji dla Polski i wpływ do Fundacji pozostałych środków zgromadzonych 

przez Fundusz (kwota 22 456,73 zł) 

12. W ramach Funduszu Dominika została zatrudniona na 3/8 etatu 1 osoba od października 

do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego, którego rodzina znalazła się 

w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej (wynagrodzenie miesięczne 1650 zł, razem 

4950 zł w 2008r). 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

1. Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2007r.  

2. W 2007r. 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.  

3. Książka została wydrukowana w nakładzie 2905 egzemplarzy, z czego do końca 2008r. 

zostało sprzedanych 1413 egzemplarzy (1171 egz. w 2008r.), w tym 400 egzemplarzy 

to zakup wewnętrzny, po kosztach wytworzenia, na rzecz działań statutowych 

z przeznaczeniem na rozdanie książek lekarzom, rodzicom i innym osobom związanym 

z Fundacją.  

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

Fundacji. 

 

Informacje finansowe  

 

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 1 301 969,85 zł w tym: 

 przychody z działalności statutowej 1 255 730,19 zł.,  

 przychody z działalności gospodarczej – ze sprzedaży książki 26 589 zł., 

 pozostałe przychody operacyjne 0,08 zł., 

 przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat 19 650,58 zł.. 

Na przychody z działalności statutowej (1 255 730,19 zł) składają się: 

 wpływy z 1% podatku 738 206, 31 w tym: 

 - na ogólne cele statutowe Fundacji 364 233, 66 zł.,  

 - w ramach zbiórek celowych 373 972, 65 zł., 

 wpłaty z tytułu darowizn 517 523, 88 zł. w tym: 

 - na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 88 833,89 zł., 

 - na zbiórki celowe 373 813,76 zł., 

 - na Fundusz Marcin 16 170,94zł., 

 - na Fundusz Dominiki 28 655,29 zł., 

 - na pozostałe cele statutowe 10 050 zł.. 

 

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 607 001,83 zł. w tym: 

 koszty działalności statutowej 555 549,73 zł., 

 koszty działalności gospodarczej – koszt wytworzenia sprzedanych książek 13 297,23 zł., 

 koszty ogólne 30 867,73 zł., 
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 pozostałe koszty operacyjne 0,45 zł., 

 koszty finansowe 7 275,69 zł. ( głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji 

za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych), 

 podatek dochodowy 11zł.. 

Na koszty działalności statutowej (555 549,73 zł.) składają się: 

- koszty działań na rzecz dzieci z wadami serca 130 130,93 zł., 

- koszty działań na rzecz dzieci z wadami serca pokryte ze środków w ramach zbiórek 

celowych 400 977,58 zł., 

- koszty działań w ramach Funduszu Marcin 12 617,50 zł., 

- koszty działań w ramach Funduszu Dominiki 6 273,72 zł., 

- koszty pozostałych działań statutowych ( koszty usług medycznych nie 

finansowanych przez NFZ) 5 550 zł.. 

Na koszty działalności statutowej na rzecz dzieci z wadami serca (130 130,93 zł.)  

składają się: 

 koszty pomocy udzielonych na rzecz dzieci z wadami serca 57 408,54 a w tym: 

 - koszty zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu 

(przejazdy, noclegi, wyżywienie) 39 204,63 zł., 

 - koszty leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte 

refundacją NFZ) 10 323,66 zł., 

 - bezpośrednia pomoc finansowa w formie jednorazowych zapomóg lub 

miesięcznego stypendium 7 280 zł., 

 - pomoc o innym charakterze – np. pomoc rzeczowa 600,25 zł., 

 koszty sprzętu do użyczenia i akcesoria do niego 22 688,68 zł., 

 koszty działań informacyjno-promocyjnych 14 365,92 zł., 

 koszty prac zleconych, w znacznej części przeznaczonych na administrację 

zasobami informatycznymi i elektronicznymi Fundacji i napisanie strony 

internetowej Fundacji 8 543,00 zł., 

 koszty organizacji imprez dla dzieci i ich rodziców 5 672,28 zł., 

 koszty usług 14 274,02 zł., w tym: 

 - usługi księgowe 3 757,60 zł., 

 - usługi pocztowe 7 728,21 zł., 

 - usługi telekomunikacyjne 2 272,19 zł., 

 - usługi pozostałe ( bankowe, prasowe) 516,02 zł.. 

 pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 

7 178,49 zł., 

Na koszty działań na rzecz dzieci z wadami serca pokryte ze środków w ramach zbiórek 

celowych (400 977,58 zł.) składają się: 

 koszty leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte 

refundacją NFZ), zwłaszcza leczenie za granicą 338 815,08zł., 

 koszty zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu 

(przejazdy, noclegi, wyżywienie) 53 558,21zł., 

 koszty sprzętu do użyczenia i akcesoria do niego 6 261,83 zł., 

 pomoc o innym charakterze – np. pomoc rzeczowa 1 720,20zł., 

 koszty bankowe przelewów zagranicznych 622,26 zł.. 

Na koszty działań w ramach Funduszu Marcin (12 617,50 zł.) składają się: 

 stypendia 2 080 zł., 

 koszty zajęć edukacyjnych 7 600 zł., 

 koszty zajęć sportowych 2 800 zł., 

 koszty bankowe 137,5 zł.. 
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Na koszty działań w ramach Funduszu Dominiki (6 273,72 zł.) składają się: 

 koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego 

i upośledzonego 4950 zł., 

 koszty usług bankowych i księgowych 402,51 zł., 

 ubezpieczenie społeczne 921,21 zł.. 

Na koszty ogólne (30 867,73) składają się: 

- koszty ogólno administracyjne działalności statutowej 19 020,01zł., 

- koszty ogólno administracyjne działalności gospodarczej ( koszty promocji 

i transportu książek) 11 847,72 zł 

Na koszty ogólno administracyjne działalności statutowej (19 020,01 zł.) składają się: 

 artykuły biurowe i sprzęt 7 840,81 zł.,  

 usługi księgowe 2 488,80 zł.,  

 usługi prasowe 3 220,80 zł.,  

 szkolenia 1 061,20 zł.,  

 usługi pocztowe 824,05 zł.,  

 opłaty 2 409,47 zł., 

 usługi pozostałe 1 174,88 zł..  

 

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2008r. wyniosły 973 323,54 zł.. 

 

Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2008r. wyniosły 265 933,93 zł z czego: 

 Fundusz założycielski 33 728,73 zł., 

 Fundusz Serce Dziecka 201 263,58 zł., 

 Fundusz Marcin 30 941,62 zł.. 

 

Wynik finansowy za 2008 rok wynosi 694 968,02 zł., w tym na działalności statutowej 

693 503,14 zł., i na działalności gospodarczej 1 464,88 zł.. 

 

Dodatni wynik finansowy za 2008 rok przeznacza się na:  

1.  zwiększenie Funduszu Statutowego  4.500,00 zł 

2. zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 663.856,88 zł 

 w tym na działania statutowe  324 264,74 zł, 

 na zbiórki celowe  339 592,14 zł, 

3.  zwiększenie Funduszu Marcin  4.189,10 zł 

4.  zwiększenie Funduszu Dominika 22.422,04 zł 

 

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 2,1 % przychodów Fundacji z pozostałych 

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

Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca.  

 

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2008r. wynosiły 12 421,59 zł z czego: 

 rezerwy na zobowiązania 7 816,36 zł., 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 874,8 zł., 

 zobowiązania podatkowe i z tytułu innych świadczeń 672,43 zł., 

 zobowiązania krótkoterminowe pozostałe 58 zł.. 
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Należności długoterminowe wynosiły na dzień 31.12.2008r. 5 440 zł z tytułu kaucji za lokal 

na biuro Fundacji. 

 

Należności krótkoterminowe wynosiły na dzień 31.12.2008r. 6 543,49 zł w tym: 

 z tytułu sprzedanych książek  5 690 zł,  

 należności pozostałe 853,49 zł.. 

 

Na dzień 31.12.2008r. stan zapasów - książki do sprzedania w ramach działalności gospodarczej, 

wynosił 16 941,23 zł.. 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu abonamentów i innych kosztów wyniosły 

606,17 zł.. 

 

Na rachunkach bankowych w Banku DnB Nord i Banku Millennium na dzień 31.12.2008r. 

Fundacja posiadała kwotę 943 792,65 zł. z tego 678 000 zł. było ulokowane na lokatach 

bankowych. 

 

 

Informacje inne 

1. Fundacja, w zakresie pomocy dzieciom z wadami serca, działała w oparciu o działalność 

wolontarystyczną zarówno Członków Zarządu jak i innych osób działających na rzecz 

Fundacji. 

2. W ramach Funduszu Dominika została zatrudniona 1 osoba od października do opieki 

i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego, którego rodzina znalazła się w ciężkiej 

sytuacji życiowej i finansowej (wynagrodzenie miesięczne 1650 zł, razem 4950 zł. 

w 2008r). 

3. Fundacja podpisała umowy zlecenia i umowy o dzieło: 

1)  Umowa zlecenia na wykonanie prac biurowych ( kwota 1400 zł).  

2) Umowa zlecenia na administrację zasobami informatycznymi i elektronicznymi 

Fundacji (kwota 2850zł). 

3) Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na napisanie strony 

internetowej Fundacji (2650 zł). 

4. W okresie sprawozdawczym Fundacja: 

1) nie udzieliła pożyczek pieniężnych,  

2) nie nabyła obligacji, akcji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego, 

3) nie nabyła nieruchomości, 

4) nie nabyła środków trwałych, 

5) nie prowadziła statutowej działalności odpłatnej, 

5. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

i samorządowe. 

6. Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi, a wszystkie wymagane deklaracje 

podatkowe zostały przez Fundację złożone: 

1)  deklaracje VAT-7 co miesiąc od stycznia do grudnia 2008, wraz z korektami 

o ile były konieczne ,  

2) CIT-8 za 2008 wraz z załącznikami CIT-0 i CIT-D,  
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3) PIT-4R za 2008 oraz korekta PIT-4R za 2008. 

7. Fundacja sporządziła sprawozdania finansowe za 2008 rok: Bilans, Rachunek Zysków 

i Strat, Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego Fundacji oraz Informację 

Dodatkową. 

8. Za okres sprawozdawczy w Fundacji została przeprowadzona kontrola przez Komisję 

Rewizyjną – nie zostały zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia. 

 

Uchwały Organów Fundacji 

W 2008 roku Zarząd Fundacji odbył 5 posiedzeń, Rada Fundacji odbyła 3 posiedzenia i Komisja 

Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, w ramach których zostały podjęte 3 uchwały 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/08/01  W sprawie zmiany nazwy Fundacji na drukach, formularzach 

i materiałach informacyjnych. 

Uchwała nr U/ZA/08/02  W sprawie prowadzenia zbiórek celowych. 

Uchwała nr U/ZA/08/03 W sprawie likwidacji Rady Programowej Funduszu Serce Dziecka. 

 

Uchwały Rady: 

Uchwała nr U/RA/08/01 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności 

Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres 

od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku. 

Uchwała nr U/RA/08/02  W sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za okres 

od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku. 

Uchwała nr U/RA/08/03 W sprawie wydzielenia Funduszu Dominika. 

Uchwała nr U/RA/08/04 W sprawie powołania Przewodniczącego Rady Fundacji. 

Uchwała nr U/RA/08/05  W sprawie powołania nowych członków do Rady Fundacji. 

Uchwała nr U/RA/08/06 W sprawie zatrudnienia pracowników w Fundacji. 

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej: 

Uchwała nr U/KR/08/01  W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2007. 

Uchwała nr U/KR/08/02  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji 

Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2007r. 

do 31.12.2007r. 

Uchwała nr U/KR/08/03  W sprawie przedłożenia Radzie Fundacji sprawozdań finansowych 

i sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy 

oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2007. 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

Michał Radziwiłł  Beata Kulesza Katarzyna Parafianowicz 

 


