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Za rok 2020

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–)

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina

Ulica

Miejscowość

Warszawa
Warszawa

Polska
Dereniowa

Kod pocztowy

02-776

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

6

Nr domu

2

Nr lokalu

Poczta

Warszawa

Nr telefonu

Strona www

www.SerceDziecka.org.pl

22 848 07 60

E-mail
Nr faksu

22 848 07 60

fundacja@
sercedziecka.org.pl

3. data rejestracji w krajowym rejestrze sądowym

27.10.2006 r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

13.09.2007 r.

5. Numer REGON

140748862
Imię i nazwisko

7. Skład organu
zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu
kontroli lub nadzoru)

Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2/6
02-776 Warszawa

Funkcja

0000266644
Wpisany do KRS

Beata Kulesza

Prezes Zarządu Zarządzający

TAK

Katarzyna Parafianowicz

Prezes Zarządu

TAK

Dorota Pachniewska

Członek Zarządu

TAK

Anna Tarkowska

Członek Zarządu

TAK

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub
nadzoru organizacji

6. Numer KRS

Funkcja

Wpisany do KRS

Jacek Jaskuła

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

TAK

Janusz Białecki

Członek Komisji Rewizyjnej

TAK

Iwona Piątkowska

Członek Komisji Rewizyjnej

TAK

Marek Pisarik

Członek Komisji Rewizyjnej

TAK

T: (22) 848 07 60
K: 605 882 082
SerceDziecka.org.pl

KRS 0000 2 666 44
NIP 951 220 72 00
REGON 140748862

Podstawowe cele Fundacji:

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie
statutu organizacji)

1)

Działanie na rzecz dzieci i dorosłych z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin.

2)

Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu.

3)

Działanie na rzecz dzieci, osób chorych i ich rodzin, ochrony zdrowia, edukacji,
pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

4)

Współpraca i wsparcie dla podmiotów realizujących działalność leczniczą.

5)

Ochrona i promocja zdrowia.

6)

Działalność charytatywna.

7)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.

8)

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

9)

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym
z celami Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)

uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, oraz zbiórek celowych jako
metody wydzielenia organizacyjnego lub finansowego oraz 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, osobom chorym i ich rodzinom,
ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania
problemom społecznym,

4)

organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, odczytach,
seminariach i konferencjach służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń
w zakresie realizacji celów Fundacji,

5)

upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci i dorosłych, możliwości ich leczenia oraz
o ośrodkach medycznych,

6)

działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w szczególności w formie publikacji,
wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz poprzez
stronę internetową, mass media, media internetowe, kampanie outdoorowe,
indoorowe i wszelkie inne formy masowego przekazu, w zakresie realizacji celów
Fundacji, w tym pozyskiwania środków na realizację celów statutowych,

7)

organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie
pomocy dzieciom, osobom chorym i ich rodzinom,, ochrony zdrowia, edukacji,
pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym,

8)

podnoszenie kompetencji w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, diagnostyki
prenatalnej, psychologii, opieki nad Podopiecznym oraz innych dziedzin medycznych
poprzez organizację, uczestniczenie lub wysyłanie (finansowanie wyjazdów)
Podopiecznych, ich opiekunów, lekarzy, psychologów, pedagogów personelu
medycznego na różnego typu konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia,

9)

organizowanie i finansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych,
integracyjnych dla Podopiecznych Fundacji i ich rodzin,

10. Sposób realizacji celów
statutowych
(Należy opisać sposób realizacji
celów statutowych organizacji na
podstawie statutu organizacji)

klimatycznych,

10) integracja Podopiecznych, ich rodzin, lekarzy, rehabilitantów personelu medycznego
i innych osób zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio problemami wad i chorób
serca, również poprzez organizację i celebrację ważnych wydarzeń, rocznic i innych
uroczystości,
11) podnoszenie komfortu i warunków życia Podopiecznych i ich rodzin,
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12) wspieranie rozwoju i edukacji Podopiecznych Fundacji oraz wyrównywanie szans
społecznych i rozwojowych,
13) spełnianie marzeń Podopiecznych, poprzez organizację różnych wydarzeń, zakup
i przekazywanie prezentów oraz upominków Podopiecznym i beneficjentom działań
Fundacji,
14) umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą członka rodziny,
15) bezpośrednie wspieranie materialne:
a)

osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci
i dorosłych wymagających leczenia oraz ich rodzin,

b)

instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy
społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,

c)

osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów
o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach,
spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach,

16) wsparcie psychologiczne i finansowe dla rodziny Podopiecznego, w przypadku jego
śmierci, w szczególności w kosztach pogrzebu i pochówku,
17) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
Dla osiągnięcia swych 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.
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie, odpłatnie lub jako działalność gospodarcza.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad
kosztami na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.
Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego oraz
działalność gospodarczą w zakresie określonym Statucie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań
podjętych przez organizację

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom i dorosłym z wadami serca, a także z innymi
schorzeniami, w tym onkologicznymi, wymagającymi długotrwałego i kosztownego
leczenia oraz ich rodzinom wymagającym wsparcia finansowego:
a) finansuje leczenie i rehabilitację nieobjęte refundacją z NFZ, w tym prywatne
wizyty i konsultacje lekarskie, operacje zagraniczne, leczenie stomatologiczne,
koszty lekarstw, szczepień, terapii rozwoju i rehabilitacji,
b) finansuje koszty opieki nad Podopiecznym w trakcie hospitalizacji i
rekonwalescencji, w szczególności posiłki, noclegi oraz przejazdy do szpitali i
ośrodków zdrowia,
c) przekazuje lub wypożycza Podopiecznym sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
umożliwiający rehabilitację i diagnostykę w warunkach domowych oraz
akcesoria i odczynniki potrzebne do używania tego sprzętu.
d) W związku z epidemią Covid-19 Fundacja poszerzyła zakres użyczanego sprzętu
i świadczeń związanych z ochroną przed Covid-19.
2. Fundacja udziela wsparcia psychologicznego i emocjonalnego swoim Podopiecznym.
3. Fundacja w ramach swoich działań prowadzi wydzielone Fundusze Marcin i Dominika
zajmujące się pomocą na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo oraz dzieci i ich rodzin,
które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców oraz wydzielone
działania - Mój Skorupiak Rak skierowane na pomoc pacjentom onkologicznym oraz ich
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rodzinom.
W 2020 r. pomoc finansowa trafiła do 1356 Podopiecznych, przy czym dla większości były
to wielokrotne świadczenia.
5. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z klinikami kardiologii i
kardiochirurgii: CZD w Warszawie, ICZMP w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Katowicach,
Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu.
6. Fundacja w ramach współpracy z ośrodkami medycznymi zakupiła i przekazała niezbędny
sprzęt medyczny, sfinansowała modernizację oddziałów w celu poprawy warunków
przebywania dzieci na oddziałach.
7. Fundacja w ramach akcji przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID-19 zakupiła i
przekazała do szpitali niezbędny sprzęt ochronny taki jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki,
fartuchy oraz płyny dezynfekujące. Zostały też zakupione kondensatory tlenu do
użyczenia Podopiecznym z cięższym przebiegiem zachorowania na koronawirus wg.
zlecenia lekarskiego.
Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym:
1. Fundacja opracowała nowe funkcjonalności w aplikacji PULS (Portal Ułatwiający Liczenie
Środków) dla Opiekunów i Podopiecznych. Aplikacja zapewnia pełną transparentność
finansową i pomaga w stałym śledzeniu wpływów i kosztów wydatkowanych na
Podopiecznego. Aplikacja umożliwia również szybszą ścieżkę komunikacyjną
Podopiecznych z Fundacją.
2. Fundacja wdrożyła aplikację Attado służącą do zarządzania dokumentami,
wiadomościami e-mail oraz kontaktami.
3. Fundacja na bieżąco prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną:
a) poprzez Fan-page Fundacji na portalach społecznościowych: Facebook,
Instagram, YouTube, Google+, Twitter. Na portalach zamieszczane są informacje
związane z diagnozą, leczeniem i profilaktyką u dzieci z WWS oraz
propagowaniem zdrowego trybu życia, a także profilaktyką związaną z COVID-19
b) Fundacja regularnie wysyła w wersji elektronicznej newslettery informujące o
bieżących działaniach oraz o najważniejszych tematach związanych z postępem
medycznym z zakresu kardiologii i kardiochirurgii,
c) w ramach Tygodnia wiedzy o wrodzonych wadach serca (7-14 lutego) Fundacja
prowadziła akcję edukacyjną – ukazały się liczne artykuły tematyczne w mediach,
mediach społecznościowych oraz relacje i audycje telewizyjne oraz radiowe,
d) została przeprowadzona kampania outdoorowa „Mam wadę serca – operacja
uratuje mi życie” informująca o głównym celu działania Fundacji oraz zachęcająca
do przekazywania 1% podatku na rzecz FSD. Kampanię zrealizowano na
nośnikach bilbord i citilight oraz na ekranach startowych bankomatów Euronetu.
Kampania była również prowadzona z wykorzystaniem Internetu i portali
społecznościowych.
4. Fundacja opracowała nowe materiały informacyjno-edukacyjne:
a) plakaty i roll-upy informujące o działaniach Fundacji, które rozesłane były do
klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
b) kalendarz ścienny „Mam wadę serca – operacja uratuje mi życie”, oraz
kalendarzyki kieszonkowe z informacjami o działaniach Fundacji. Kalendarze
zostały przekazane do szpitali, poradni dla lekarzy, darczyńców i kontrahentów,
c) ulotki informacyjne „ABC pierwszej pomocy”,
d) naklejki samochodowe „Fundacja Serce Dziecka-Wspieram”, które zostały
przekazane do darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji,
e) opracowane zostały materiały typu: koszulki fundacyjne dla Podopiecznych,
torby, notatniki, długopisy, opaski identyfikacyjne, smycze, medale, naklejki,
balony, odznaki „Małego epidemiologa”,
f) dzienniczki dziecka z wadą serca, które zostały przekazane do Podopiecznych
5. Fundacja była organizatorem i partnerem:
a)
akcji „Wspieram medyka”, promującej wsparcie medyków w trakcie pandemii
COVID-19,
4.
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b)
c)

akcji promocyjnej „Światowego Dnia Serca” propagującej zdrowe postawy,
biegów charytatywnych, z których dochód przekazany został na cele statutowe
Fundacji,
d)
kampanii „Odpowiedzialne rodzicielstwo” prowadzonej w sierpniu i listopadzie
2020 roku,
e)
akcji „Mam wadę serca. Operacja uratuje mi życie” przy współpracy sieci sklepów
Media Markt.
6. Fundacja dba o dzieci przebywające w szpitalach, szczególnie w pandemii koronawirusa.
Przedstawiciele i Wolontariusze Fundacji odwiedzają z upominkami dzieci przebywające
na oddziałach, zwłaszcza z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek i Świąt.
7. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycjach radiowych i TV prezentując główne
problemy związane z leczeniem WWS oraz działaniami Fundacji.
8. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w warsztatach i konferencjach:
a) XIV Forum Liderów Organizacji Pacjenckich,
b) Konferencji „Eurordis” z okazji Dnia Chorób Rzadkich,
c) X Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca PTK (on-line),
d) Forum Serce Pacjenta (on-line),
e) Forum Rynku Zdrowia.
9. Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w spotkaniach grupy doradczej przy biurze Rzecznika
Praw Pacjenta, zgłaszając postulaty dotyczące najważniejszych problemów związanych z
leczeniem wad wrodzonych serca u dzieci, w szczególności związane z brakiem dostępu
do rehabilitacji kardiologicznej i opieki psychologicznej.
10. Zarząd Fundacji kierował pisma do Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach ważkich dla dzieci z wadami serca:
a)
możliwość zdalnej nauki w trakcie COVID-19 dla dzieci z chorami rzadkimi,
b)
przywrócenie programu wewnątrzmacicznych operacji wad serca płodu,
c)
włączenie dzieci z wadami serca i ich rodzin do pierwszego etapu szczepień
przeciw COVID-19.
Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych
1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2019 rok:
a) sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe
informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków i strat,
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.
2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi umieściła sprawozdania w bazie sprawozdań
OPP na stronie NIW, złożyła je do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego
oraz umieściła na stornie Internetowej Fundacji.
3. Fundacja złożyła sprawozdania:
a) sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz ze sposobu
rozdysponowania zebranych ofiar za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
4. Fundacja złożyła sprawozdanie do GUS za 2019r.
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

Cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

1356

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

14

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja
działała (Np. zwierzęta, zabytki)

Powyżej podano liczbę osób fizycznych, które otrzymały pomoc
finansową, większość otrzymała pomoc wielokrotnie w ciągu roku.
Inni odbiorcy: Odbiorcy newsletterów 3 815, wysyłka listownych
pakietów o działaniach Fundacji do 32 000 odbiorców.

Ograniczenie pola – 500 znaków ze spacjami
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Przeprowadzono 21 kwest na rzecz 14 Podopiecznych i 1 kwestę
na rzecz FSD. Odbiorcy informacji przekazywanych poprzez social
media ok. 14 000.
3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność
nieodpłatną pożytku publicznego

Sfera działalności
pożytku publicznego

TAK

Przedmiot działalności (min.500 znaków)

Finansowanie kosztów:
- leczenia: krajowego i zagranicznego
3.2. Należy podać
Podopiecznych,
informację na temat
- rehabilitacji, zarówno w warunkach
przedmiotu
działalności
domowych jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych
Pomoc społeczna, w
nieodpłatnej
- zakup leków, środków ochrony i
organizacji w okresie tym pomoc
pielęgnacyjnych dla Podopiecznych,
sprawozdawczym,
rodzinom i osobom
- opieki nad Podopiecznym w trakcie
wraz ze wskazaniem
w trudnej sytuacji
sfer/y działalności
hospitalizacji, w szczególności noclegów i
pożytku publicznego, życiowej oraz
wyżywienia Opiekunów podczas hospitalizacji,
o których mowa w
wyrównywanie
- dojazdów na leczenie i rehabilitację
art. 4 ust.1 ustawy z
szans tych rodzin i
Podopiecznych,
dnia 24 kwietnia
osób
2003 r. o działalności
- pogrzebu i pochówku Podopiecznych,
pożytku publicznego i
- innych kosztów, zwłaszcza związanych ze
o wolontariacie (Dz.
zdrowiem i rehabilitacją, adekwatnie do wieku i
U. z 2010 r. Nr 234,
potrzeb.
poz. 1536, z późn.
zm.), a także
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych z
kodu/ów PKD 2007
wadami serca oraz ich rodzin.
odpowiadającego/yc
Prowadzenie akcji aktywizacji fizycznej i
h tej działalności.
Jeśli organizacja
sportowej oraz rehabilitacji dzieci z wadami
prowadzi więcej niż 3
serca.
rodzaje działalności
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla
nieodpłatnej, należy
Podopiecznych.
podać informację na
temat trzech
Przekazywanie lub wypożyczanie Podopiecznym
głównych rodzajów
sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych
działalności (podanie
umożliwiających rehabilitację i diagnostykę w
maksymalnie 3
warunkach domowych.
kodów), zaczynając
Ochrona i promocja
od głównego
Prowadzenie działań na rzecz poprawy
zdrowia
przedmiotu
warunków leczenia dzieci z wadami serca oraz
działalności
akcji wspierających rozbudowę i doposażenie
ośrodków kardiologii, kardiochirurgii i
diagnostyki prenatalnej.
Finansowanie zakupów sprzętów medycznych,
wyposażenia i modernizacji ośrodków
medycznych leczących dzieci z wadą serca.
Współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi
organizacjami zajmującymi się problematyką
wad serca.
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Koszty poniesione
z 1% podatku
w ramach
Numer
wybranej sfery
Kodu (PKD)
działalności
pożytku
publicznego

88.99.Z

4 452 110,68 zł

86.90.E

1 346 203,83 zł

Nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja,
oświata i
wychowanie

Propagowanie wiedzy o wadach serca, ich
diagnozowaniu i leczeniu.
Organizacja dorocznej konferencji „Akademia
Serca”,
Organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz
warsztatów z zakresu opieki i rehabilitacji,
zdrowego stylu życia i rozwoju dzieci z wadami
serca.
Wydawanie publikacji merytorycznych, o
różnych problemach związanych z leczeniem i
85.59.B
wychowaniem chorego dziecka, zwłaszcza
dziecka z wadą serca
Plakaty, ulotki i tablice informacyjne
przeznaczone dla naszych Podopiecznych i do
ośrodków medycznych,
Edukacja i warsztaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Organizowanie imprez dla dzieci przebywających
w szpitalach.

226 430,70 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność
odpłatną pożytku publicznego
4.2. Należy podać
Sfera działalności
informację na temat
pożytku publicznego
przedmiotu
działalności odpłatnej
organizacji w okresie
sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem
sfer/y działalności
pożytku publicznego,
o których mowa w
art. 4 ust.1 ustawy z
dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i
o wolontariacie,a
także kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/yc
h tej działalności.
Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności
odpłatnej, należy
podać informację na
temat trzech
głównych rodzajów
działalności (podanie
maksymalnie 3
kodów), zaczynając
od głównego
przedmiotu
działalności

NIE
Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność
gospodarczą
5.2. Należy podać
Numer kodu (PKD)
informację na temat
przedmiotu
działalności
gospodarczej
organizacji wraz z

PKD 47.19.Z
Pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona

TAK
Przedmiot i opis działalności (max.500znaków)
Fundacja, we współpracy z wybitnymi lekarzami kardiologami, kardiochirurgami,
pediatrami, diagnostami prenatalnymi i rodzicami dzieci z wadą serca wydała
książkę „Dziecko z wadą serca - poradnik dla rodziców”.
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opisem tej
w sklepach
działalności w okresie niewyspecjalizowanyc
sprawozdawczym, a
h
także kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/yc
h tej działalności.
Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności
gospodarczej, należy
podać informację na
temat trzech
głównych rodzajów
działalności (podanie
maksymalnie 3
kodów), zaczynając
od głównego
przedmiotu
działalności

Fundacja prowadzi dystrybucję do księgarń i bezpośrednią sprzedaż rodzicom
książki „Dziecko z wadą serca - poradnik dla rodziców”. Książka jest dostępna w
księgarniach specjalizujących się w tematyce medycznej oraz w księgarniach
przyszpitalnych. Fundacja prowadzi również bezpośrednią sprzedaż wysyłkową do
rodziców, lekarzy i personelu medycznego.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej

14 256 719, 59 zł
13 959 687,16 zł
0,00 zł
960,00 zł

d) Przychody finansowe

237 178,09 zł

e) Pozostałe przychody

58 894,34 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł
4 558 138,66 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

9 402 508,50 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

4 125 857,36 zł

c) z darowizn od osób prawnych

300 274,25 zł
zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

131 047,05 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

0,00 zł
960,00 zł

g) z działalności gospodarczej
2.4. Z innych źródeł

296 072,43 zł
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3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
10 762 301,11 zł
sprawozdawczego
6 024 745,21 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
1

Koszty pomocy wypłaconych bezpośrednio Podopiecznym w tym: lekarstwa, świadczenia medyczne,
rehabilitacja Podopiecznych, noclegi i dojazdy do szpitala

4 452 110,68 zł

2

Koszty działań informacyjnych, edukacyjnych i innych na rzecz Podopiecznych (w tym
organizacja turnusu)

226 430,70 zł

Koszty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz odczynników dla Podopiecznych

1 177 731,42 zł

Koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia oraz inne działania statutowe

168 472,41 zł

3
4

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków
pochodzących 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
Koszty leczenia ( w tym zagranicznego) i rehabilitacji oraz opieki w trakcie leczenia – ZC-6815
189 615,98 zł
1
2

Koszty leczenia ( w tym zagranicznego) i rehabilitacji oraz opieki w trakcie leczenia – ZC-8499

172 525,00 zł

3

Koszty leczenia ( w tym zagranicznego) i rehabilitacji oraz opieki w trakcie leczenia – ZC-8246

166 533,21 zł

4

Koszty leczenia ( w tym zagranicznego) i rehabilitacji oraz opieki w trakcie leczenia – ZC-6581

146 179,42 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

8 524 173, 09 zł

6 024 745,21 zł

8 278 434,45 zł

6 024 745,21 zł

0,00 zł

0,00 zł

934,12 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

1 671,73 zł

d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

243 132,79 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
1 068 285,89 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5 681 252,71 zł

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.3. Wynik działalności gospodarczej

25,88 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

25,88 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

TAK 1 072 934,49 zł z podatku dochodowego od osób
prawnych
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(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego
zwolnienia)

NIE

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o
prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o
radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn.
zm.)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na
szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w
odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
X
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sadowych
z innych zwolnień, jakich? :
nie korzystała

NIE

własność
użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić

9 osób

wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie
sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne
etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku

7,5 etatów

pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np.
0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez
12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 osób

2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków

NIE

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

-

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24

TAK

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy
przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni

0 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

0 osób
0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesięcy (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

Strona 10 z 13

61 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

b) inne osoby

61 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

152 osoby

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

29 osób
123 osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

673 142,22 zł

w tym: a) z tytułu umów o pracę

562 789,87 zł

– wynagrodzenie zasadnicze

513 118,58 zł

– nagrody

0,00 zł

– premie

49 671,29 zł

– inne świadczenia

0 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

110 352,35 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne, ( Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty

673 142,22 zł
0,00 zł
673 142,22 zł
0,00zł

23 659,29 zł

wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy))

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli
lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne (patrz komentarz do punktu 4)
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (patrz komentarz do punktu 4)
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej (patrz komentarz do punktu 4)
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0,00 zł

5 210,65 zł

56 095,19 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
26 459,05 zł
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli
0,00 zł
lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż
5 399,64 zł
organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
60 160,87 zł
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
Dane dotyczące wynagrodzeń obejmują wynagrodzenie brutto.
12. Dodatkowe uwagi
Fundacja samodzielnie prowadzi księgowość i wynagrodzenia pracowników księgowych są uwzględnione
dotyczące wynagrodzeń
w podanych powyżej wynagrodzeniach.
Wśród pracowników Fundacji 1 osoba zajmuje się bezpośrednią opieką nad Podopiecznymi.
Wszyscy członkowie organów Fundacji (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) nie pobierają żadnego
wynagrodzenia za pracę w tych organach.
Wynagrodzenia osób powołanych do Zarządu (2 osoby), które są zatrudnione na stanowisku Dyrektora
Zarządzającego są uwzględnione w pkt. 4, 8. W skład Rady programowej wchodzi Zarząd , którego
dotyczą pkt. 4, 8. Pkt.11 dotyczy najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wszystkich pracowników
Fundacji zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenie oraz premie.

(Można podzielić się z opinią
publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu
lub konstrukcji wynagrodzeń w
organizacji, wówczas należy
wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

NIE

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

1
2
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Kwota dotacji
NIE

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.
1
2

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Kwota dotacji

-

-

-

-

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień
publicznych (Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia ,
których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

NIE

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

-

-

-
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X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
% udziału w
% udziałów lub
Lp.
Nazwa spółki
Siedziba spółki
ogólnej liczbie
akcji w kapitale
głosów
1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

2

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

-

-

2

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr
285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

NIE

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynik działalności gospodarczej –został podany z uwzględnieniem przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych oraz
kosztów ogólno-administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą.
Opracowała: Katarzyna Parafianowicz
Beata Kulesza, Prezes Zarządu Zarządzający
Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu
Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu
Anna Tarkowska, Członek Zarządu
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sprawozdania

