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Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej  

 za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.  

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 aktem notarialnym 
z dnia 25.09.2006r..  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa 

3. 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  0000266644. 

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

5. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej NIP nr 951-220-72-00 w dniu 01.03.2007 r. 

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

7. Fundacja rozpoczęła w 2007 r. działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej, PKD 
5819Z. 

8. Fundacja w dniu 12.10.2007r. złożyła wniosek o rejestrację baz danych do GIODO i z tym momentem 
miała możliwość przetwarzanie danych niewrażliwych, a w dniu 25.02.2009r. Fundacja otrzymała 
zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych.  

9. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. 

10. 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. 

11. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

12. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

Zarząd Fundacji 

W skład Zarządu na dzień 31.12.2010r. wchodzą: 
1. Beata Kulesza – Prezes Zarządu 

2. Katarzyna Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu 

3. Dorota Pachniewska – Członek Zarządu  

4. Michał Radziwiłł – Członek Zarządu 

5. Anna Tarkowska – Członek Zarządu 

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. 
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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. 

1) 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:  

Podstawowym celem działania jest pomoc dzieciom z wadami serca. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji w 2010 roku: 

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym 

W ciągu 2010 roku w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacja: 
1. Opracowała i wydała materiały informacyjno - promocyjne: 

1) 3 banery promocyjne Fundacji z adresem www.sercedziecka.org.pl, 

2) roll-up na Konferencję „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce”, 

3) koszulki z logo Fundacji – dedykowane na regionalne zjazdy podopiecznych Fundacji, 

4) balony promocyjne z logo Fundacji, 

5) chorągiewki promocyjne z logo Fundacji, 

6) ulotki informacyjne Fundacji (o misji i działaniach Fundacji, propagujące diagnostykę USG oraz 
ulotki propagujące idę transplantologii), 

7) materiały informacyjne związane z organizacją konferencji „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy 
i leczenia wad serca w Polsce”, 

8) kartki świąteczne, 

9) ulotki, kalendarzyki i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku. 

2. Fundacja po raz piąty, wzięła udział w Finale WOŚP, powołując sztab „Serce Dziecka”, w którym 
uczestniczyło 150 wolontariuszy. Zebrana kwota 48 950 zł została w całości wpłacona na rachunek 
WOŚP.  

3. Fundacja zorganizowała uroczystość wręczenia „Orderu Uśmiechu” Profesorom Jadwidze i Jackowi 
Mollom lekarzom ICZMP w Łodzi.  

4. Fundacja Serce Dziecka została zaproszona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do wzięcia 
udziału w II Charytatywnym Balu Biegłych Rewidentów zorganizowanym na rzecz Fundacji. 

5. Fundacja wzięła udział w XI edycji Tygodnia Ochrony Serca propagującego zdrowy tryb życia dzieci 
i młodzieży. Tydzień Ochrony Serca jest cykliczną imprezą organizowaną przez Zespól Szkól 
„Toruńska” w Warszawie. 

6. Fundacja wzięła udział w zorganizowanej przez Centrum Szkoleniowe Policji w Legionowie akcji 
oddawania krwi. 

7. Fundacja uczestniczyła w V Konferencji EURORDIS na temat chorób rzadkich. 

8. Fundacja wzięła udział w konferencji „ Nadciśnienie płucne u dzieci – problemy diagnostyczno-
terapeutyczne” organizowanej przez CZD. 

9. Fundacja nawiązała współpracę z portalem DoMore  realizującym idee nowoczesnej charytatywności. 

10. W ramach programu „Cordiada” zostały zorganizowane dwa regionalne zjazdy rodzin dzieci z wadami 
serca (Lublewo k. Gdańska, Zabierzów k. Krakowa). 

11. Obchody Światowego Dnia Serca: 
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1) główne obchody, w których Fundacja wzięła udział, odbyły się w Wadowicach, 

2) w Bydgoszczy Fundacja obchodziła Dni Serca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym pod hasłem 
"Moje serce w moich rękach", 

3) w Czerniejewie w Szkole Podstawowej odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
propagujące zdrowy tryb życia i odżywiania. 

12. Fundacja zorganizowała ogólnopolską konferencję „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy i leczenia wad 
serca w Polsce” połączoną z warsztatami edukacyjnymi dla rodziców 

13. Fundacja, była partnerem turnieju siatkarskiego „Memoriał Agaty Mróz”” – imprezy promującej idę 
transplantologii. 

14. Został przygotowany krótki film o Fundacji prezentujące programy Fundacji 

15. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

1) odbyło się świąteczne spotkanie rodzin serduszkowych w siedzibie Fundacji. 

2) został zorganizowany bal karnawałowy w Gdańsku.  

16. Odbyło się potkanie Przedstawicieli, na którym zostały ustalone plany programowe działań 
statutowych. 

17. Odbyły się trzy spotkania dorosłych z wadami serca – wyjazdowe w Poznaniu i Łodzi oraz w siedzibie 
Fundacji.  

18. We współpracy ze studentką fizykoterapii została przygotowana prezentacja „Wydolność fizyczna 
u dzieci kardiologicznych” zaprezentowana podczas warsztatów dla rodziców uczestniczących 
w konferencji „Serce Dziecka 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce” Prezentacja została 
przygotowana na podstawie ankiet i wywiadów z rodzicami i dziećmi z wadami serca.  

19. w ramach współpracy z miesięcznikiem „Tina” została zorganizowana akcja charytatywnych sms-ów 
„Serce dla Serca”. Ze względu na to, że akcja prowadzona była w okresie bożonarodzeniowym środki 
z sms-ów zostały przekazane na konto Fundacji w lutym 2011.  

20. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniach: 

1) z Fundrisingu,  

2) z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych, 

3) w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem,  

4) w Targach CSR.  

5) w warsztatach zorganizowanych przez Brain Juice – Web PR. 

6) w warsztatach odbywających się podczas Forum Gospodarczego w Krynicy. 

21. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w konferencjach: 

1)  „EUROHEARTS” dorosłych z wadą serca w Belinie, 

2) „Jaki pożytek publiczny z 1%?” organizowanej przez Forum Darczyńców w Polsce  

3) „Fundrising dla organizacji OPP”, 

4) „EURORDIS – leczenie chorób rzadkich  w krajach Unii Europejskiej”, 

5) „2-nd Kraków Educational Workshop on Congenital Heart Defects” , 

6) “EUROPLAN - Europejski Projekt na rzecz Opracowania Krajowych Planów Zwalczania Chorób 
Rzadkich. 

22. Fundacja została zakwalifikowana do programu Google Grants i dostała bezterminowy grant 
w wysokości 330 USD dziennie do wykorzystania na reklamy w Google.  

23. Jest prowadzona i stale rozwijana strona internetowa: 

1) strona  zawiera informacje o działaniach Fundacji, opisy wad serca, informacje o ośrodkach 
medycznych i wiele innych informacji przydatnych rodzicom dzieci z wadami serca. 

2) na stronie zostały umieszone opisy dzieci prowadzących zbiórki.  

3)  została uruchomiona nowa platforma na którą została przeniesiona dotychczasowa zawartość 
strony. Została zmieniona szata graficzna i znacznie poszerzona funkcjonalność strony. 

24. Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci. 

25. Został uruchomiony profil Fundacji na Facebooku. 

26. Zostały wysłane informacje do darczyńców i rodziców dotyczące podsumowania działań Fundacji 
w 2010r. 

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:  

1. Fundacja prowadziła zbiórkę celową na rzecz Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych 
oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.  

2. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, 
Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na Oddziałach. 
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3. W ramach współpracy z ICZMP w Łodzi, odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala, Dyrektor 
Ekonomiczną oraz kierownikiem Oddziału Kardiochirurgii w sprawie postępów w realizacji planu 
modernizacji Oddziału Kardiochirurgii. 

4. 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: 

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 około 525 posiłków, 3507 noclegów, 
oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia dla 245 rodzin. 

2) zostało sfinansowane dla 106 dzieci, leczenie nie objęte refundacją z NFZ, w tym zostały 
sfinansowane operacje zagranicznych dla 2 dzieci oraz dofinansowane operacje zagraniczne dla 3 
dzieci, dla pozostałych dzieci zostały pokryte koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji. 

3) 2 rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone jednorazowe 
zapomogi finansowe, a dla 1 rodziny została ustanowiona okresowa pomoc typu miesięcznego 
stypendium. 

5. Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje 
akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.  

1) Na koniec 2010r. Fundacja miała w wypożyczalni 23 sztuki aparatów do pomiaru INR - Coagu-
checki, 20 pulsoksymetrów oraz 10 ciśnieniomierzy i 8 inhalatorów.  

6. W sumie w 2010 r. pomoc finansowa trafiła do 370 dzieci, w tym 124 dzieci, na które były prowadzone 
zbiórki celowe. 

7. 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. Pomoc była 
skierowana głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła 
sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji. 

8. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały 
zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji. 

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2010r.  

1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2009 rok: 

1) Sprawozdanie Finansowe obejmujące: Wprowadzenie do sprawozdania, Dodatkowe informacje 
i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek zysków i strat. 

2) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.  

2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2009r. do Urzędu Skarbowego, 
Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 
umieściła na stornie internetowej MPiPS i Fundacji.  

3. Zostało sporządzone i przekazane w wersji elektronicznej sprawozdanie do GUS. 

4. Fundacja uzyskała zgodę na ogólnopolską zbiórkę publiczną nr 3/2010 wydaną przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

1. Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2007 r.  

2. 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.  

3. Książka została wydrukowana w nakładzie 2905 egzemplarzy, z czego do końca 2010r. zostało 
sprzedanych lub bezpłatnie rozdanych 2342 egzemplarze. 

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

Informacje finansowe  

Przychody Fundacji  

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 1 771,37 tys. zł. w tym: 

 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 1 688,74 tys. zł.  

 Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej 

 pozostałe statutowe przychody operacyjne 0,09 tys. zł.  

 statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat 68,76 tys. zł.  

 przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 13,78 tys. zł.  

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 1 688,74 tys. zł. składają się: 

  wpływy z 1% podatku 940,84 tys. zł. w tym: 
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  na ogólne cele statutowe Fundacji 275,57 tys. zł.  

  w ramach zbiórek celowych 665,27 tys. zł.  

 wpłaty z tytułu darowizn 747,9 tys. zł. w tym: 

  na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 318,44 tys. zł.  

w tym na organizację konferencji „Serce Dziecka - 20 lat leczenia wad serca” 
67,7 tys. zł. 

  na zbiórki celowe 375,08 tys. zł.  

  na Fundusz Marcin 17,47 tys. zł.  

  na Fundusz Dominki 36,91 tys. zł.  

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 13,78 tys. zł. składają się: 

  przychody ze sprzedaży książki 13,5 tys. zł.  

 i inne przychody operacyjne i finansowe 0,28 tys. zł.  

Koszty Fundacji  

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 1 326,45 tys. zł. 
w tym: 

 koszty działalności statutowej 1 239,58 tys. zł.  

 koszty ogólno administracyjne działalności statutowej 69,37 tys. zł.  

 pozostałe koszty operacyjne i finansowe ( głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji 
za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 7,94 tys. zł.  

 koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 8,68 
tys. zł.  

 Podatek dochodowy za rok 2010 wyniósł 0,88 tys. zł.  

Na koszty działalności statutowej w kwocie 1 239,58 tys. zł. składają się: 

  Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 1 170,76 tys. zł.  

  Koszty działań w ramach Funduszu Marcin w kwocie 16,26 tys. zł.  

  Koszty działań w ramach Funduszu Dominiki w kwocie 52,57 tys. zł.  

 Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 1 170,76 tys. zł. zostały 
przeznaczone na: 

  pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 792,45 tys. zł. w tym: 

  zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do niego 95,5 tys. zł.  

  zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, 
noclegi, wyżywienie) 181,06 tys. zł.  

  opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie 
nie objęte refundacją NFZ) 439,89 tys. zł.  

  bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg 
lub miesięcznego stypendium 0,8 tys. zł.  

  pomoc o innym charakterze – np. pomoc rzeczowa 0,81 tys. zł.  

  inne koszty związane z udzielaniem pomocy 18,66 tys. zł.  

  inne koszty związane z prowadzeniem zbiórek (bankowe, księgowe, obsługi) 
w ramach Zbiórek Celowych 55,73 tys. zł.  

  działania informacyjno-promocyjne 137,47 tys. zł.  

  szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 53,85 tys. zł.  

  udział w konferencjach, zjazdach i innych tego typu działaniach 5,43 tys. zł.  

  koszty działań na rzecz dorosłych z wadami serca 3,41 tys. zł.  

  koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci 
z wadami serca 170,05 tys. zł. obejmujące: 

  zakup sprzętu 70,63 tys. zł.  

  koszty statutowe organizacji konferencji w ICZMP w Łodzi 71,15 tys. zł.  

  inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 27,86 tys. zł.  

  koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 
0,41 tys. zł.  

  pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 8,1 tys. zł.  

 Koszty działań w ramach Funduszu Marcin w kwocie 16,26 tys. zł. zostały przeznaczone na: 

  stypendia 13,2 tys. zł.  

  koszty statutowe o innym charakterze 3,05 tys. zł.  
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 Koszty działań w ramach Funduszu Dominiki w kwocie 52,57 tys. zł. zostały przeznaczone na: 

  koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 
50,27 tys. zł.  

  koszty usług bankowych i księgowych 2,3 tys. zł.  

Koszty ogólno administracyjne działalności statutowej w kwocie 69,37 tys. zł. obejmują: 

  wynagrodzenia 52,34 tys. zł.  

  koszty prowadzenia biura 6,54 tys. zł.  

  artykuły biurowe i wyposażenie biura 3 tys. zł.  

  koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 0,97 tys. zł.  

  usługi księgowe 1,28 tys. zł.  

  usługi bankowe, prasowe, prawne 0,93 tys. zł.  

  koszty VAT 2,13 tys. zł.  

  usługi pozostałe 2,18 tys. zł.  

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 8,68 tys. zł. obejmują: 

  koszt wytworzenia sprzedanych książek 6,65 tys. zł.  

 pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 2,03 tys. zł.  

Aktywa Fundacji 

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2010 wyniosły 2 033,76 tys. zł. i obejmują: 

  środki na rachunkach bankowych 2 000,86 tys. zł.  

  należności 26,51 tys. zł.  

  zapas książek w magazynie 6,39 tys. zł.  

Pasywa Fundacji 

Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2010 wyniosły 2 033,76 tys. zł. i obejmują: 

  kapitały 1502,2 tys. zł.  

  zysk netto roku obrotowego 444,92 tys. zł.  

  zobowiązania 86,64 tys. zł.  

Kapitały Fundacji  

Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2010 wyniosły 1 502,21 tys. zł. z czego: 

 Fundusz założycielski 38,23 tys. zł.  

 Fundusz Serce Dziecka 1 411,64 tys. zł. który zostały dodatkowo rozdzielone na: 

  Fundusz Serce Dziecka 488,05 tys. zł.  

  Fundusz Dorosłych z Wadami Serca 5,4 tys. zł.  

  Zbiórki celowe na ośrodki 229,88 tys. zł.  

  Zbiórki celowe na dzieci 668,43 tys. zł.  

  Działalność gospodarczą 19,88 tys. zł.  

 Fundusz Marcin 38,04 tys. zł.  

 Fundusz Dominiki 14,29 tys. zł.  

Wynik finansowy  

Wynik finansowy za 2010 rok wynosi 444,92 tys. zł. w tym: 

  na działalności statutowej 440,03 tys. zł.  

  na działalności gospodarczej 4,89 tys. zł.  

Dodatni wynik finansowy za 2010 rok w kwocie 444,92 tys. zł. przeznacza się na: 

 na zmniejszenie Funduszu Statutowego 5 tys. zł 

 na zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 152,57 tys. zł.  

  na zmniejszenie Fundusz Dorosłych z Wadami Serca 3,41 tys. zł.  

  na zmniejszenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki 31,3 tys. zł.  

  na zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci 335 tys. zł.  

  na zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej 4,89 tys. zł.  

  na zwiększenie Funduszu Marcin 2,83 tys. zł.  

  na zmniejszenie Funduszu Dominiki 10,66 tys. zł.  

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 13,78 tys. zł. stanowią 0,78 % przychodów Fundacji z 
pozostałych źródeł.  

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 4,89 tys. zł. stanowi 1,11 % wyniku Fundacji 
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na pozostałych działaniach. 

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz 
dzieci z wadami serca. 

Zobowiązania Fundacji  

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2010 wynosiły 86,64 tys. zł. z czego: 

  zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 32,07 tys. zł.  

  zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 8,44 tys. zł.  

  zobowiązania pozostałe 43,33 tys. zł.  

  rezerwy 2,8 tys. zł.  

Należności  

Należności na dzień 31.12.2010 wynosiły 26,5 tys. zł. w tym: 

  należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 6,52 tys. zł.  

  należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 11,7 tys. zł.  

  należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 1,49 tys. zł.  

  należności pozostałe 6,02 tys. zł.  

  rozliczenia międzyokresowe czynne 0,77 tys. zł.  

Stan zapasów książki 

Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2010 wynosił 6,39 tys. zł.  

Na rachunkach bankowych 

Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Banku DnB Nord na dzień 31.12.2010 Fundacja 
posiadała kwotę 2 000,86 tys. zł. z tego na lokatach bankowych było 1 835 tys. zł.  Duża kwota 
środków wynika z: 

 Finalnego rozliczenia środków z 1%, które jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu 
Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2010 – środki są rozpisywane na zbiórki 
celowe i na Fundację i do momentu ich rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest 
znany cel ich przeznaczenia, 

 Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu 
leczenia, 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

1. Fundacja podpisała umowy: 

1) ze spółką Dotpay w zakresie obsługi płatności internetowych, 

2) z Firmą e-file sp. z o.o. w zakresie promocji pozyskiwania 1%  

3) na program komputerowy PIT FORMAT 2010, 

4) z firmą  Freshmail na świadczenie usług mailingu internetowego, 

5) z Polkomtel 2 aneksy do umów o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. 

6) Z Brain Juice w zakresie Web-pr i prowadzenia akcji 1% w necie 

2. W zakresie prowadzonych przez Fundację działań pomocowych na rzecz dzieci z wadami serca 
zostały podpisane stosowne umowy w zakresie: 

1) zbiórek celowych prowadzonych na konkretne dzieci, 

2) użyczenia sprzętu medycznego, 

3) przekazania sprzętu medycznego. 

3. W zakresie prowadzonych przez Fundację działań pomocowych na rzecz ośrodków zdrowia zostały 
podpisane umowy przekazania sprzętu medycznego.  

1) Umowa darowizny pomiędzy Fundacją, a Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
w zakresie przekazania aparatu Prismaflex w wartości 53 500 zł.  

2) Umowa darowizny na przekazanie drobnego sprzętu i wyposarzenia pomiędzy Fundacją 
i Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, oddział kardiochirurgii. 

3) Umowa darowizny na przekazanie 5 foteli rozkładanych dla Katowickiego Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka. 

4) Umowa darowizny na 3 fotele rozkładane do Kliniki Kardiochirurgii CZD. 

5) Umowa darowizny na 8 foteli rozkładanych na Oddziały Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi. 

4. Z osobami zatrudnionymi w Fundacji lub wykonującymi prace zlecone zostały podpisane stosowne 
umowy. 

5. Fundacja podpisała umowy sponsoringowe z: 
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1) Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. na kwotę 2 500 zł., 

2) Color Trading Sp. z o.o. o na kwotę 10 000 zł. , 

3) Philips Polska Sp. z o.o. 10 000 zł. , 

6. Fundacja otrzymała darowizny od: 

1) Banku Millenium w postaci przekazania 5 notebooków o wartości 250 zł., 

2) Fundacji Energa w kwocie 2000 zł. na cele leczenia podopiecznej Fundacji, 

3) Unilever Polska w kwocie 2000 zł. na cele leczenia podopiecznego Fundacji, 

4) Bankiem PKO BP w kwocie 12000. zł. na cele leczenia podopiecznej Fundacji, 

5) Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na kwotę 1 500 zł na cele statutowe 
fundacji 

7. W dalszym ciągu obowiązują umowy podpisane w poprzednich latach w zakresie: 

1) na najem lokalu na biuro Fundacji przy ul. Narbutta 27 lok.1 z Zakładem Gospodarowania 
Nieruchomościami Warszawa Mokotów, 

2) na prowadzenie ksiąg Fundacji z Eurex Expertise Sp. z o.o. , 

3) świadczeniu usług telekomunikacyjnych z Telekomunikacją Polską S.A na telefon stacjonarny oraz  
z POLKOMTEL S.A na telefony komórkowe,  

4) dostawy energii elektrycznej z RWE Polska Spółka, 

5) świadczenia usług internetowych z Aster Sp. z o.o , 

6) z portalami SiePomaga.pl oraz DooMore.pl umożliwiającym prowadzenie akcji wspierających 
działania Fundacji. 

Informacje o osobach zatrudnionych w Fundacji 

1. Fundacja, w zakresie pomocy dzieciom z wadami serca, działała w oparciu o działalność 
wolontarystyczną członków Zarządu, członków innych organów Fundacji jak i innych osób działających 
społecznie na rzecz Fundacji. 

2. W 2010 roku w obszarze działań na rzecz dzieci z wadami serca były zatrudnione 4 osoby: 

1) na samodzielnych stanowiskach merytorycznych 2 osoby (średnio 2,0 etatu miesięcznie) 

2) na biurowych stanowiskach pracowniczych 2 osoby (średnio 1,5 etatu miesięcznie) 

3) w ramach Funduszu Dominiki zostały zatrudnione 3 osoby (średnio 1,41 etatu miesięcznie) 
do opieki i rehabilitacji dzieci chorych i upośledzonych, których rodzina znalazła się w ciężkiej 
sytuacji życiowej.  

3. Fundacja nie zatrudnia osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. W ramach prac zleconych: 

1) Obowiązuje w dalszym ciągu ramowa umowa na administrację zasobów internetowych Fundacji dla 
1 osoby( śr. 2 godz. miesięcznie),  

2) Zostały zawarte umowy zlecenia na wykonywanie prac biurowych i działań statutowych na rzecz 
dzieci z wadami serca z 6 osobami ( śr. 0,3 etatu miesięcznie). 

3) Z 1 osobą zostały zawarte 2 umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.  

5. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła 121 911,04 zł z tytułu 
wynagrodzeń, 3 tys. zł. z tytułu premii, 12,7 tys. zł z tytułu umów cywilno-prawnych. Fundacja nie 
poniosła kosztów zatrudnienia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Informacje inne 

1. 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 prowadziła statutowej działalności odpłatnej, 

2. Fundacja nabyła środki trwałe: 

1) Na potrzeby własne – wyposażenie komputerowe i biurowe oraz sprzęt do organizacji imprez 
dla podopiecznych o łącznej wartości 6,5 tys. w pełni umorzony w roku obrotowym, 

2) Sprzęt do użyczenia dla podopiecznych Fundacji o łącznej wartości 18,8 tys. zł 

3. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

4. 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 2010, wraz z korektami o ile były konieczne,  

2) CIT-8 za 2010 wraz z załącznikami CIT-8/0,  

3) PIT-4R za 2010 oraz PIT-8ar za 2010. 
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5. Fundacja sporządziła sprawozdanie finansowe za 2010rok: Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego Fundacji, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek Zysków i Strat. 

6. Za poprzedni okres sprawozdawczy w Fundacji została przeprowadzona kontrola przez Komisję 
Rewizyjną – żadne zastrzeżenia nie zostały zgłoszone. 

Uchwały Organów Fundacji 

W 2010 roku Zarząd Fundacji odbył 4 posiedzenia, Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia i Komisja Rewizyjna 
odbyła 1 posiedzenie, w ramach których zostały podjęte 2 uchwały Zarządu, 10 uchwał Rady i 3 uchwały 
Komisji Rewizyjnej. Pełne teksty uchwał są dostępne w siedzibie Fundacji. Uchwały dotyczą: 

Uchwały Zarządu: 

U/ZA/2010/01/01,  w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości  

U/ZA/2010/01/02,  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania finansowej pomocy społecznej  

Uchwały Rady 

U/RA/10/01/01  w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji 

U/RA/10/01/02  w sprawie powołania Rady Ekspertów 

U/RA/10/02/01  w sprawie powołania Małgorzaty Sakowskiej na członka Rady 

U/RA/10/03/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności Fundacji Serce 
Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku 

U/RA/10/03/02 w sprawie w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za okres od 
01.01.2009 do 31.12.2009 

U/RA/10/03/03 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Fundacji 

U/RA/10/03/04  w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Fundacji 

U/RA/10/03/05  w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji 

U/RA/10/03/06  w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji 

U/RA/10/03/07 w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji 

U/RA/10/03/08 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

U/RA/10/04/01 w sprawie zatrudnienia Katarzyny Jesionkowskiej 

U/RA/10/04/02 w sprawie wypłacenia stypendium socjalnego Państwu Malec  

Uchwały Komisji Rewizyjnej  

U/KR/10/01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2009 rok.  

U/KR/10/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2009 rok.  

U/KR/10/03 w sprawie przedłożenia Radzie Fundacji sprawozdania finansowego 

 i sprawozdania z działalności Fundacji za 2009 rok.  

 

 

Warszawa, dnia 30.03.2011 roku 

 

 

Zatwierdził:  

 

Beata Kulesza, Prezes Zarządu 

 

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu  

 

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu 

 

Michał Radziwiłł, Członek Zarządu 

 

Anna Tarkowska, Członek Zarządu 
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W skład Zarządu wchodzą: 

1. Beata Kulesza – Prezes Zarządu 
zamieszkała  ul. Relaksowa 58, 02-796 Warszawa 

2. Katarzyna Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu 
zamieszkała ul. Morszyńska 49 m.2, 02-925 Warszawa 

3. Michał Radziwiłł – Członek  Zarządu 
zamieszkały ul. Obrońców 8, 03-933  Warszawa 

4. Dorota Pachniewska – członek Zarządu   
zamieszkała  ul. Zimowa 57a, 05-500 Piaseczno 

5. Anna Tarkowska – Członek Zarządu  
zamieszkała ul. Asnyka 5, 83-000 Pruszcz Gdański 

 


