Sprawozdanie z działalności
Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
Informacje ogólne
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Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej (Fundacja) została ustanowiona aktem notarialnym z dnia
25.09.2006 r.
Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, www.SerceDziecka.org.pl, mail:
fundacja@sercedziecka.org.pl.
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.
Fundacja uzyskała numer identyfikacyjny REGON 140748862 w dniu 13.11.2006 r.
Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej NIP nr 951-220-72-00 w dniu 01.03.2007 r.
Fundacja uzyskała w dniu 13.09.2007 r. status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja rozpoczęła w 2007 r. działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej, PKD 5819Z.
Fundacja otrzymała zgodę GIODO na przetwarzanie baz danych osobowych, w tym również na przetwarzanie
danych wrażliwych.
Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.
Fundacja wprowadziła przepisy wewnętrzne i dokonuje analizy operacji i kontrahentów zgodnie z przepisami GIIF
pod katem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do tej pory nie
stwierdziła żadnych klientów lub operacji podlegających zgłoszeniu do GIIF.
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.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

Zarząd Fundacji
W skład Zarządu na dzień 31.12.2013 r. wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.

Beata Kulesza – Prezes Zarządu
Katarzyna Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu
Dorota Pachniewska – Członek Zarządu
Michał Radziwiłł – Członek Zarządu
Anna Tarkowska – Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji:
1.
2.
3.

Działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin.
Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu.
Działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania
problemom społecznym.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone
cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji.
Wspieranie i promowanie działań charytatywnych.
Opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie pomocy
dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
Organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy
i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji.
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.
Umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka.
Organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, ochrony
zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym.
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.
Publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji.
Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym
celami Fundacji.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji
działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.
Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia i nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi
i prawnymi oraz jednostkami niemającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.

Działalność statutowa Fundacji w roku 2013:
Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno–edukacyjnym:
Materiały informacyjno-edukacyjne
1. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:
1) o wadach serca i procesie ich leczenia – plakaty, ulotki
2) o profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) - broszura
3) Dzienniczek Zdrowia Dziecka z Wadą Serca, opracowanie umożliwiające rodzicom prowadzenie rejestru
wszystkich zdarzeń związanych z zdrowiem dziecka – historia choroby, wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu,
szczepień, leczenia zębów, tolerancji na leki, pokarmy itd., wraz z aneksami informacyjnymi
4) materiały o ośrodkach kardio, o potrzebach tych ośrodków, na które fundacja prowadzi zbiórkę środków na
doposażenie.
5) karty kieszonkowe: „Mam wadę serca”; „Profilaktyka IZW”; „Donnor Card”-karta transplantacyjna. Każda
karta ma pola do wpisania danych dziecka, dorosłego z wadą serca, ważnych informacji.
6) Emblematy Fundacji do oznaczania sprzętów przekazanych w darowiźnie do szpitali.
7) Koszulki fundacyjne dla podopiecznych
2. Opracowanie i publikacja kalendarza ściennego oraz kalendarzyków kieszonkowych na 2014 rok z informacjami o
działaniach fundacji i możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin z dzieckiem z wada serca.
3. Materiały informacyjno-edukacyjne zostały przekazane podopiecznym, do ośrodków kardio, diagnostyki
prenatalnej, lekarzy pediatrów, darczyńców.
4. Przygotowanie materiałów przeznaczonych dla podopiecznych, z których będą przygotowywane „Torby Dziecka”
przekazywane podopiecznym przebywającym na oddziałach kardio – zawierające m.inn.: Dzienniczek Zdrowia
Dziecka z Wadą Serca, kubki termiczne i sztućce, schematy wad serca, notatnik, długopisy.
5. Ukazały się 2 artykuły tematyczne o Fundacji:
1) „Święta małych pacjentów”,.
2) „Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację”,.
6. Została uruchomiona strony internetowej w nowej szacie graficznej i na bazie nowego responsywnego
szablonu, umożliwiającego przeglądanie strony na tabletach i urządzeniach mobilnych.
7. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycji radiowej Familijny Poranek
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8.

Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji:
Animacja 2D w praktyce - różne oblicza kreacji.
„Dziecko z wadą serca w szkole”, która odbyła się w Katowicach 4 czerwca. W trakcie konferencji
wystąpiły Katarzyna Parafianowicz, która przedstawiła prezentację „Jakość życia dzieci z wadą serca” oraz
Małgorzata Słomczyńska, która przygotowała prezentację na bazie swojej publikacji dot. dzieci z wadą
serca w szkole. Publikacja jest dostępna na naszej stronie
a)
FSD było partnerem ( współfinansującym) doroczną konferencję kardiochirurgiczną organizowaną przez
prof. Skalskiego w Krakowie
9. Fundacja przystąpiła do Federacji organizacji służebnych Mazovia
Organizacja akcji:
10. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Mrzeżynie, w którym uczestniczyli podopieczni wraz z
opiekunami/rodzicami. Podczas turnusów prowadzone były codzienne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne z
podziałem na grupy wiekowe.
11. Podczas turnusu przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne zakresu psychologii i opieki nas
dzieckiem z wadą serca, pierwszej pomocy oraz znaczenia wczesnej i późnej kompleksowej rehabilitacji
kardiologicznej.
12. W ramach cyklu Akademia Serca, Fundacja zorganizowała we współpracy z kierownikiem kliniki kardiologii CZD
panią prof. Wandą Kawalec „Drugą konferencję dla lekarzy kardiologów, pielęgniarek kardiologicznych i rodziców
dzieci z wadami serca”, w której wzięło udział 86 osób.
13. Organizacja uroczystości wręczenia orderu uśmiechu prof. Wandzie Kawalec, kierownikowi kliniki kardiologii CZD
w Warszawie, który został przyznany na wniosek podopiecznych fundacji.
14. Organizacja warsztatów i spotkań dla podopiecznych z okazji:
1) Świąt wielkanocnych z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały ozdoby
świąteczne.
2) Mikołajek dla dzieci w szpitalach, oraz spotkanie w Fundacji wraz z sesja zdjęciową dla podopiecznych.
3) Świąt bożenarodzeniowych w siedzibie fundacji i w szpitalach.
15. Sztab „Serce Dziecka” powołany przez Fundację po raz siódmy wziął udział w finale WOŚP - uczestniczyło 90
wolontariuszy. Zebrana kwota 24 862,18 zł, 25 USD i 35 euro została w całości wpłacona na rachunek WOŚP.
16. Fundacja wzięła udział w:
1) Konferencji ECHDO, Europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe organizacje zajmujące się dziećmi z wadą
serca
2) XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu dotyczącej postępów w
rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń.
3) Konferencji i obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich.
4) Konferencji EURORDIS "Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem".
5) III Konferencji Sekcji Wad wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych .
6) V Konferencji Kardio-Prenatal.
7) projekcie Federacji Mazovia „Standaryzacja w organizacjach pozarządowych”.
8) konferencji Animacja 2D w praktyce - różne oblicza kreacji.
9) konferencji pt.: Dziecko z wadą serca w szkole”, która odbyła się w Katowicach 4 czerwca. Podstawą
konferencji były publikacje dot. dzieci z wadą serca, jakości ich życia oraz sposobów radzenia sobie w szkole.
10) konferencji kardiochirurgicznej „Szanse i zagrożenia” z udziałem Prof. Martina Elliota z Great Ormond Street
Hospital w Londynie.
17. Fundacja sfinansowała udział lekarzy w międzynarodowych konferencjach podnoszących kwalifikacje i nowe
rozwiązania w zakresie kardiochirurgii dziecięcej
a)
b)

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
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 fundacja:
1) Prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców
2) Finansuje koszty opieki nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji i rekonwalescencji w szczególności posiłki,
noclegi oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia.
3) Finansuje leczenie nieobjęte refundacją z NFZ, w tym operacje zagranicznie, koszty lekarstw, szczepień i
rehabilitacji.
4) Rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone zapomogi finansowe.
5) Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria
potrzebne do używania tego sprzętu:
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W 2013 r. Fundacja zakupiła sprzęt do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki za kwotę 268,7 tys zł i na koniec 2013r.
Fundacja miała w wypożyczalni łącznie:
1) 60 sztuki aparatów coagu-check do pomiaru krzepliwości krwi,
2) 34 pulsoksymetrów,
3) 5 ciśnieniomierzy,
4) 9 inhalatorów.
W sumie w 2013 r. Pomoc finansowa trafiła do ponad tysiąca dzieci na łączną kwotę 2,8 mln. zł w tym:
1) opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 49,9%
2) zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 24,5%
3) zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do tego sprzętu 9,7%
4) bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 0,2%
5) pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 4%
6) inne koszty zbiórek celowych 10,1%
7) inne koszty związane z udzielaniem pomocy 1,6%
Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, klinikami
kardiochirurgii w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu w zakresie poprawy warunków
przebywania dzieci na oddziałach.
Fundacja prowadzi zbiórki celowe na rzecz klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki W Łodzi, kliniki kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego W Krakowie, kliniki
kardiochirurgii i kardiologii CZD w Warszawie i kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku. Zebrane środki są
przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.
Łącznie działania Fundacji były skierowane do 14 ośrodków medycznych, a w ramach ośrodków szpitalnych dla
oddziałów kardiologii i kardiochirurgii oraz na rzecz innych organizacji zajmujących się dziećmi z wadą serca..
Łączne koszty na rzecz ośrodków i innych organizacji wyniosły 332,59 tys. zł, w tym:
1) zakup sprzętu 54,8%
2) koszty organizacji i udziału w konferencjach na temat wad serca i inne koszty działań na rzecz ośrodków
zdrowia 45 %
3) koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,2%
Fundacja przekazała na oddziały kardio:
1) Dla Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 2 Specjalistyczne Inkubatory
PANDA WARMER. Dar Fundacji
2) Dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, miedzy innymi:
łózka szpitalne, elektrycznie sterowane dla dzieci starszych, fotele i łóżka rozkładane dla rodziców do
nocowania prze dziecku, krzesła do siedzenia przy dziecku, meble do pokoju spotkań z rodzicami, do
gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, rowerek treningowy, wózek inwalidzki, materiały biurowe
3) Dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii oraz diagnostyki
prenatalnej, miedzy innymi: łóżka rozkładane dla rodziców do nocowania prze dziecku, szafki przyłóżkowe,
zestawy do pielęgnacji niemowląt, świetlik w nowo budowanej świetlicy dla dzieci na kardiochirurgii, inne
prace remontowe niezbędne do otwarcia oddziału, drzwi do Sali operacyjnej, klimatyzacja na nowo
powstającym oddziale diagnostyki prenatalnej
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.
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 2013r.
1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję rewizyjną sprawozdania za 2012 rok: sprawozdanie finansowe
obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków i
strat. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane i
zatwierdzone w wersji wymaganej przez ustawę o Rachunkowości i w wersji wymaganej przez MPIPS dla OPP.
2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2012r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego
Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia I Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie
internetowej MPIPS i Fundacji.
3. Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 43/2012 za okres od 23.02.2012 do 15.02.2013.
4. Zostało sporządzone i przekazane sprawozdanie do GUS.
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Informacje finansowe
Przychody Fundacji
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 5388,82 tys. zł w tym:
 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 5264,85 tys. zł,
 Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej
 pozostałe statutowe przychody operacyjne 6,76 tys. zł,
 statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 112,65 tys. zł,
 przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 4,56 tys. zł.
Na przychody z działalności statutowej w kwocie 5264,85 tys. zł składają się:
 wpływy z 1% podatku 3530,75 tys. zł, w tym:
 na ogólne cele statutowe Fundacji 1262,71 tys. zł,
 w ramach zbiórek celowych 2268,04 tys. zł,


wpłaty z tytułu darowizn 1734,1 tys. zł w tym:
 na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 517,48 tys. zł
 na zbiórki celowe 1157,55 tys. zł,
 na Fundusz "Marcin" 33,12 tys. zł,
 na Fundusz "Dominika" 25,95 tys. zł.

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,56 tys. zł składają się:
 przychody ze sprzedaży książki 4,56 tys. zł,
Koszty Fundacji
Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 3746,32 tys. zł w tym:
 koszty działalności statutowej 3623,44 tys. zł,
 koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 105,36 tys. zł,
 pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą,
stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 14,49 tys. zł,
 koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 2,86 tys. zł,
 podatek dochodowy za rok 2013 wyniósł 0,17 tys. zł.
Na koszty działalności statutowej w kwocie 3623,44 tys. zł składają się:
 koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 3569,07 tys. zł.
 koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,64 tys. zł,
 koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 24,73 tys. zł.
Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 3569,07 tys. zł zostały przeznaczone na:
 pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 2765,46 tys. zł w tym:
 zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki do tego sprzętu 268,68 tys. zł,
 zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi,
wyżywienie) 676,65 tys. zł,
 opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją
NFZ) 1380,83 tys. zł,
 bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium
5,65 tys. zł,
 pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 109,27 tys. zł,
 inne koszty zbiórek celowych 280,12 tys. zł,
 inne koszty związane z udzielaniem pomocy 44,26 tys. zł,
 działania informacyjno-promocyjne 326,84 tys. zł,
 szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 94,12 tys. zł,
 udział w konferencjach, zjazdach i innych tego typu działaniach 3,6 tys. zł,
 działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 332,59
tys. zł obejmujące:
 zakup sprzętu 182,26 tys. zł,
 koszty organizacji i udziału w konferencjach na temat wad serca 16,28 tys. zł,
 inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 133,44 tys. zł,
 koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,61 tys. zł,
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pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 46,46 tys. zł,

Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,64 tys. zł zostały przeznaczone na:
 stypendia 26,66 tys. zł,
 koszty statutowe o innym charakterze 2,98 tys. zł.
Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 24,73 tys. zł zostały przeznaczone na:
 koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 23,9 tys. zł,
 koszty usług bankowych i księgowych 0,83 tys. zł.
Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 105,36 tys. zł obejmują:
 wynagrodzenia 74,39 tys. zł,
 koszty prowadzenia biura 8,99 tys. zł,
 artykuły biurowe i wyposażenie biura 11,73 tys. zł,
 koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 2,62 tys. zł,
 usługi księgowe 6,96 tys. zł,
 koszty VAT 0,38 tys. zł,
 usługi pozostałe 0,29 tys. zł.
Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 105,36 tys. zł.
stanowią 2,81 % całości poniesionych przez Fundację kosztów
Koszty działalności gospodarczej w kwocie 2,86 tys. zł obejmują:
 koszt wytworzenia sprzedanych książek 1,72 tys. zł,
 pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 1,14 tys. zł.
Aktywa Fundacji
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 5424,99 tys. zł i obejmują:
 środki na rachunkach bankowych 5199,82 tys. zł,
 należności 15,11 tys. zł,
 środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 14,33 tys. zł.
 zapas książek w magazynie 6,3 tys. zł.
 zapas materiałów do działalności statutowej w magazynie 101,92 tys. zł.
 zaliczki na dostawy 87,51 tys. zł.
Pasywa Fundacji
Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 5424,99 tys. zł i obejmują:
 kapitały 3607,87 tys. zł,
 zysk netto roku obrotowego 1642,5 tys. zł,
 zobowiązania 174,62 tys. zł.
Kapitały Fundacji
Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 3607,87 tys. zł, z czego:
 Fundusz statutowy ogólny 33,23 tys. zł,
 Fundusz Serce Dziecka 3526,87 tys. zł, który zostały dodatkowo rozdzielone na:
 Fundusz Serce Dziecka 1740,54 tys. zł,
 zbiórki celowe na ośrodki 302,65 tys. zł,
 zbiórki celowe na dzieci 1452,53 tys. zł,
 działalność gospodarczą 31,15 tys. zł.
 Fundusz "Marcin" 34,97 tys. zł,
 Fundusz "Dominika" 12,8 tys. zł.
Wynik finansowy
Wynik finansowy za 2013 r. wynosi 1642,5 tys. zł w tym:
 na działalności statutowej 1640,8 tys. zł,
 na działalności gospodarczej 1,7 tys. zł.
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Dodatni wynik finansowy za 2013 r. w kwocie 1642,5 tys. zł przeznacza się na:
 zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 749,06 tys. zł,
 zmniejszenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki -119,31 tys. zł,
 zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci 1005,24 tys. zł,
 zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej 1,7 tys. zł,
 zwiększenie Funduszu "Marcin" 4,55 tys. zł,
 zwiększenie Funduszu "Dominika" 1,26 tys. zł.
Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,56 tys. zł
stanowią 0,08 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.
Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 1,7 tys. zł stanowi 0,1 % wyniku Fundacji 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 31.12.2013 wynosiły 174,61 tys. zł, z czego:
 zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 37,85 tys. zł,
 zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 16,15 tys. zł,
 zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 0,22 tys. zł,
 zobowiązania pozostałe 113,83 tys. zł,
 rezerwy 6,56 tys. zł.
Należności
Należności na dzień 31.12.2013 wynosiły 15,11 tys. zł w tym:
 należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 6,52 tys. zł,
 należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 1,65 tys. zł,
 należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 1,17 tys. zł,
 należności pozostałe 5,77 tys. zł,
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2013 wyniosła 14,33 tys. zł.
Stan zapasów
Stan zapasów na dzień 31.12.2013 wynosił 195,73 tys. zł. w tym:
Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2013 wynosiła 6,3 tys. zł,
Wartość zapasów książki i innych materiałów do działalności statutowej na dzień 31.12.2013 wynosiła 101,92 tys. zł,
Zaliczki na dostawy na dzień 31.12.2013 wynosiły 87,51 tys. zł,
Na rachunkach bankowych
Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Banku DnB Nord oraz Alior Banku na dzień 31.12.2013 Fundacja
posiadała kwotę 5199,82 tys. zł z tego
na lokatach bankowych było 4831 tys. zł.
Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z:
 Finalne rozliczenie środków z 1%, jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło
do Fundacji we wrześniu 2013r. Środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na realizację pozostałych celów
statutowych Fundacji. Do momentu 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:
Fundacja zawarła w 2013 r. umowy z:
1. GP Soft Piotr Kobylski, umowa o świadczeniu usług teleinformatycznych „PIT Projekt – Dodatki” z dnia
08.01.2013r.
2. UPS Polska, umowa o świadczenie usług kurierskich z dnia 18.01.2013 r.
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3.
4.
5.
6.
7.

RAV.pl Rafał Nagórski, umowa o administrację i modyfikację strony www z dnia 23.01.2013 r.
Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa współpracy „PIT FORMAT 2012” z dnia 28.01.1013r.
UPC business, umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 15.03.2013 r.
P4 sp. z o.o., Play, umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 24.04.2013 r.
Piotr Baryła, przewodniczący Klub Ośmiu „Kapelusz”, Dom Developement s.a. umowa organizacji koncertu, z
którego dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji,
8. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa współpracy z dnia 6.11.2013 r.
9. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa o udzielenie licencji na oprogramowanie dla OPP z dnia
13.11.2013 r.
10. Ducat Company, Andrzej Jurczyk, Fundacja Mieć Nadzieję, umowa przekazania na Fundację Serce Dziecka części
wpływów ze sprzedaży, z dnia 15.11.2013 r.
11. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa współpracy z grupą Bankier.pl i Wolters Kluwer Polska z dnia
16.12.2013 r.
12. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa współpracy Polskapresse z dnia 16.12.2013 r.
13. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, umowa współpracy z grupą Onet.pl Polska z dnia 20.12.2013 r.
14. E-file sp. z o.o., umowa promocji OPP w zakresie pozyskania 1% odliczenia PIT, z dnia 25.11.2013 r.
15. Telekomunikacja Polska s.a., umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN z dnia 31.12.2013 r.
Umowy - darowizny otrzymane
1. Fundacja PKO Bank Polski, umowa darowizny pieniężnej na Wiktora, z dnia 28.02.2013 r.
2. Edelman Polska Sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej z dnia 05.04.2013 r.
3. Maquet Polska Sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej nr.1, z dnia 09.05.2013 r.
4. Maquet Polska Sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej nr.2, z dnia 09.05.2013 r.
5. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej na Helenę z dnia 31.05.2013 r.
6. Inter IKEA Center Polska s.a., umowa darowizny pieniężnej, z dnia 17.09.2013 r.
7. IKEA Retail Sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej, z dnia 25.09.2013 r.
8. IT Card Centrum Technologii Płatniczych s.a., umowa darowizny pieniężnej, z dnia 25.09.2013 r.
9. Fundacja Energa, Umowa darowizny pieniężnej, z dnia 2.10.2013 r.
10. Super-Pharm sp. z o.o., umowa darowizny pieniężnej, z dnia 21.10.2013 r.
11. Inter IKEA Center Polska s.a., umowa darowizny pieniężnej na Michała, z dnia 25.10.2013 r.
12. Fundacja PKO Bank Polski, umowa darowizny pieniężnej na Klementynę, z dnia 22.11.2013 r.
13. Fundacja PKO Bank Polski, umowa darowizny pieniężnej na Julię, z dnia 22.11.2013 r.
14. Fundacja Energa, Umowa darowizny pieniężnej, z dnia 4.12.2013 r.
W ramach działań na rzecz ośrodków zdrowia Fundacja w 2013 r. zawarła umowy z:
1. ICZMP, Łódź, oddział kardiochirurgii, prace remontowe - montaż świetlika (poprawa warunków przebywania na
oddziale), z dnia 04.01.2013 r.
2. ICZMP, Łódź, umowa darowizny materiałów higienicznych i pościeli, z dnia 13.01.2013 r.
3. Ireneusz Haponiuk, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej, Pomorskie Centrum Traumatologii, Gdańsk,
Porozumienie partnerskiej współpracy z dnia 01.03.2013 r.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, umowa darowizny sprzętów, z dnia 19.03.2013
5. IPCZD, Warszawa, umowa darowizny sprzętów, z dnia 20.03.2013 r.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, umowa darowizny sprzętów, z dnia 25.03.2013
7. ICZMP, Łódź, Oddział kariologii, umowa darowizny sprzętów, z dnia 11.06.2013 r.
8. IPCZD, Warszawa, oddział kardiologii, umowa darowizny sprzętów nr.1, z dnia 20.06.2013 r.
9. IPCZD, Warszawa, oddział kardiochirurgii, umowa darowizny sprzętów nr.2, z dnia 20.06.2013 r.
10. ICZMP, Łódź, umowa darowizny sprzętów, z dnia 04.07.2013 r.
11. ICZMP, Łódź, Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, umowa sfinansowania montażu 4 szt
klimatyzatorów, z dnia 19.07.2013 r.
12. IPCZD, Warszawa, umowa darowizny sprzętów (fotelik obrotowy), z dnia 02.08.2013 r.
13. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiochirurgii, umowa sfinansowania renowacji krzeseł, z dnia 20.08.2013 r.
14. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiologii, umowa darowizny sprzętu, z dnia 30.08.2013 r.
15. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiochirurgii, umowa darowizny pasków do pomiaru INR, z dnia 30.08.2013 r.
16. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiologii, umowa darowizny sprzętów nr.1, z dnia 11.10.2013 r.
17. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiochirurgii, umowa darowizny sprzętów nr.2, z dnia 11.10.2013 r.
18. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiologii, umowa darowizny sprzętu, z dnia 20.10.2013 r.
19. IPCZD, Warszawa, umowa darowizny sprzętów, z dnia 30.11.2013 r.
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20. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego, Bydgoszcz, umowa darowizny, z dnia 30.11.2013 r.
21. IPCZD, Warszawa, oddział kardiologii, umowa darowizny materiałów biurowych, z dnia 01.12.2013r.
22. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, umowa darowizny pieniężnej na sfinansowanie zakupu głowicy
do USG, z dnia 03.12.2013 r.
23. ICZMP, Łódź, umowa sfinansowania zakupu materiałów i usług związanych z remontem kliniki kardiochirurgii
(zbiorczo); z dnia 10.12.2013r.
24. Szpital Uniwersytecki, Kraków-Prokocim, oddział kardiochirurgii, umowa darowizny sprzętów i materiałów
promocyjnych, z dnia 10.12.2013r.
25. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiologii, umowa darowizny sprzętu (łóżko), z dnia 20.12.2013r.
26. IPCZD, Warszawa, Oddział Kardiochirurgii, umowa darowizny sprzętu (łóżko), z dnia 20.12.2013r.
W dalszym ciągu obowiązują umowy podpisane w poprzednich latach w zakresie:
1. Najmu lokalu na biuro Fundacji przy ul. Narbutta 27 lok.1 z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami
Warszawa Mokotów.
2. Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z RWE
3. Prowadzenia ksiąg Fundacji z Eurex Expertise Sp. z o.o. – w okresie do końca sierpnia. Od września Fundacja
przejęła prowadzenie księgowości.
4. Umowa o współpracy z Eurex Expertise Sp. z o.o. na prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i inne sprawy
związane z księgowością uzgadniane między stronami.
W ramach wsparcia dla podopiecznych Fundacja miała na koniec roku podpisanych 583 umowy czynnych zbiórek
celowych, w ramach których zbierane są środki konkretny cel (np. leczenie konkretnego dziecka, działania na rzecz
określonego ośrodka medycznego)
Informacje o osobach zatrudnionych w Fundacji
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Fundacja, w ramach działań statutowych jest wspierana woluntarystyczną działalnością wolontariuszy, członków
Zarządu, członków innych organów Fundacji jak również innych osób działających społecznie na rzecz Fundacji.
Członkowie Zarządu ani członkowie innych organów nie pobierają żadnego wynagrodzenia, nagród, premii ani
innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń za członkostwo w organach Fundacji i działalności, jako członek Zarządu
lub członek innego organu.
W Fundacji łącznie było zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 2013 r. 6 osób (przeciętna liczba
zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na miesiąc – 5,7 etatów) oraz 15 osób na podstawie umowy
cywilnoprawnej -o dzieło lub zlecenia, (przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na miesiąc
– 1,22 etatu).
W obszarze działań na rzecz dzieci z wadą serca było zatrudnionych 4 osoby (średnio 3,91 etatu miesięcznie):
1) do realizacji działań statutowych średnio 3,13 etatu miesięcznie,
2) do realizacji zadań biurowo-administracyjnych średnio 0,78 etatu miesięcznie.
W ramach Funduszu „Dominika” była zatrudniona 1 osoba (średnio 1 etat miesięcznie) do opieki i rehabilitacji
dzieci chorych i upośledzonych, których rodzina znalazła się w ciężkiej sytuacji życiowej.
Do zadań księgowych została zatrudniona 1 osoba (średnio 0,79 etatu miesięcznie):
W Fundacji pracownicy byli zatrudnieni na stanowiskach:
1) Dyrektor Zarządzający – 2 osoby
2) Specjalista ds. rozliczeń i administracji - 1 osoba
3) Menadżer projektów - 1 osoba
4) Księgowy – 1 osoba
5) Opiekun dzieci niepełnosprawnych – 1 osoba
Fundacja nie zatrudnia osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie zostały wypłacone żadne
wynagrodzenia z umów o pracę, nagrody ani premie z tytułu działalności gospodarczej.
Zostały zawarte umowy cywilno-prawne z 15 osobami (średnio 1,22 etatu miesięcznie)::
1) do prowadzenia i rozliczania pomocy i zbiórek celowych umowa zlecenia z 5 osobami (średnio 0,63 etatu
miesięcznie):
2) na wykonywanie prac biurowych i ogólno administracyjnych umowa zlecenia z 2 osobami (średnio 0,16 etatu
miesięcznie):,
3) na opiekę nad podopiecznymi Fundacji umowa zlecenia z 1 osobą (średnio 0,02 etatu miesięcznie):,
4) na administrację zasobów internetowych Fundacji i przygotowywanie materiałów do publikacji umowa
zlecenia z 2 osobami (średnio 0,09 etatu miesięcznie):,
5) na obsługę konferencji organizowanej przez Fundację umowa zlecenia z 2 osobami (średnio 0,02 etatu
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miesięcznie):
6) do wprowadzania danych księgowych Fundację umowa zlecenia z 3 osobami (średnio 0,3 etatu miesięcznie):
10. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację wyniosła 364,58 tys. zł w tym:
1) z tytułu umów o pracę 327,83 tys. zł. w tym:
a)
wynagrodzenia zasadnicze 323,55 tys. zł (w kosztach wynagrodzeń: 63% jest związana bezpośrednio z
realizacją działań statutowych, 16% to koszty ogólno-administracyjne, 15% koszty księgowe)
b)
z tytułu premii 4,28 tys. zł,
c)
z tytułu nagród – żadne nagrody inne niż premie nie zostały wypłacone,
2) z tytułu umów cywilno-prawnych 36,75 tys zł (wszystkie umowy miały charakter umów zlecenia, nie było
umów o dzieło) w tym:
a)
do prowadzenia i rozliczania pomocy i zbiórek celowych 17,57 tys. zł, umowa zlecenia
b)
na wykonywanie prac biurowych i ogólno administracyjnych 5,46 tys. zł, umowa zlecenia
c)
na opiekę nad podopiecznymi Fundacji 0,82 tys. zł, umowa zlecenia,
d)
na administrację zasobów internetowych Fundacji i przygotowywanie materiałów do publikacji 4,41 tys.
zł, umowa zlecenia,
e)
na obsługę konferencji organizowanej przez Fundację 0,36 tys. zł, umowa zlecenia
f)
do wprowadzania danych księgowych Fundację 8,14 tys. zł, umowa zlecenia
Informacje inne
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

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.
Fundacja nabyła:
1) środki trwałe o wartości 11,65 tys. zł w tym:
a)
sprzęt do użyczenia dla podopiecznych Fundacji o łącznej wartości 3,27 tys. zł (w pełni umorzony w roku
obrotowym),
b)
na potrzeby własne – wyposażenie komputerowe i biurowe oraz sprzęt do organizacji imprez
dla podopiecznych o łącznej wartości 8,38 tys. zł (w pełni umorzony w roku obrotowym),
2) oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) o wartości 19,87 tys. zł (w pełni umorzone w roku
obrotowym)
3) W ramach inwentaryzacji dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 7,06 tys. zł oraz wartości
niematerialnych i prawnych – oprogramowania o wartości 6,28 tys zł.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
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 2013, wraz z korektami o ile były konieczne,
2) CIT-8 za 2013 wraz z załącznikami CIT-8/0,
3) PIT-4R za 2013.
Fundacja sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania
merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U., Nr 80, poz. 434 z późn. zm.),
3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
Fundacja sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące: Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego Fundacji, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz sprawozdanie
merytoryczne. Sprawozdania zostały złożone/wprowadzone do bazy MPiPS, ogłoszone na stronie internetowej
Fundacji, przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca siedziby Fundacji oraz złożone do KRS.
Za poprzedni okres sprawozdawczy w Fundacji została przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną – żadne
zastrzeżenia nie zostały zgłoszone.
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Uchwały Organów Fundacji
W 2013 r. Zarząd Fundacji odbył 3 posiedzenia, Rada Fundacji odbyła 2 posiedzenia i Komisja Rewizyjna odbyła 1
posiedzenie, w ramach których zostały podjęte wymienione poniżej uchwały Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
Pełne teksty uchwał są dostępne w siedzibie Fundacji.
Uchwały Zarządu:
U/ZA/2013/01/01

W sprawie trybu postępowania przy dokumentacji posiedzeń Zarządu.

U/ZA/2013/01/02

W sprawie przyjęcia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

U/ZA/2013/01/03

W sprawie przyjęcia Zasad rachunkowości.

U/ZA/2013/01/04

W sprawie przesunięć na kapitałach.

U/ZA/2013/01/05

W sprawie Umowy i Regulaminu prowadzenia zbiórek celowych w Fundacji Serce Dziecka oraz
Zasad wewnętrznych przyznawania pomocy przez Fundację Serce Dziecka.

Uchwały Rady:
U/RA/2013/01/01

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny
Radziwiłłowej za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

U/RA/2013/01/02

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

U/RA/2013/01/03

w sprawie powołania Zarządu Fundacji.

U/RA/2013/01/04

w sprawie powołania Ewy Michalskiej, Katarzyny Leśniewskiej i Hanny Milczarek na członka Rady.

U/RA/2013/02/01

w sprawie zmiany logo Fundacji.

U/RA/2013/02/02

w sprawie zmian w Statucie Fundacji.

U/RA/2013/02/03

w sprawie zwiększenia ilości stanowisk pracowniczych.

U/RA/2013/02/04

w sprawie rozwiązania porozumień z Przedstawicielami Fundacji i zmianie formy współpracy.

U/RA/2013/02/05

w sprawie powołania Klubu „Serce Dziecka”.

Uchwały Komisji Rewizyjnej:
U/KR/2013/01

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

U/KR/2013/02

W sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji
pożytku publicznego za 2012 rok przygotowanego dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny
Radziwiłłowej,

U/KR/2013/03

W sprawie przedłożenia Radzie Fundacji sprawozdania finansowego i Rocznego sprawozdania
merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za poprzedni rok obrotowy oraz
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2012

Warszawa, dnia 05.06.2014 r.

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu
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