SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
WSPIERAMY ROZWÓJ IP- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
ZA ROK 2016
1. DANE REJESTROWE
a) Nazwa, siedziba i adres: Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka, ul.
Partyzantów 6a, 05-123 Chotomów
b) Adres do korespondencji: ul. Partyzantów 6a , 05-123 Chotomów
c) Adres elektroniczny: wspieramy-czd@gmail.com
d) Data utworzenia: 29.10.2014 r.
e) Data rejestracji w KRS: 21.01.2015 r.
f) Numer KRS: 0000539551
g) Numer Regon: 360678602
h) Numer NIP: 5361918354
i) Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 01-01-2016 do 31-12-2016.
j) Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu: Joanna Chmielewska
Wiceprezes Zarządu: Urszula Budzińska
k) Cele statutowe Fundacji:
1. Działalność na rzecz Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w zakresie
wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu
odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD
2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w
zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD,
prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD.
3. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
4. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i
naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m.in. poprzez finansowe wspieranie
pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach
naukowych, kursach i szkoleniach.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji
zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa.
2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
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2.1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie i finansowanie, a także świadczenie różnorodnych form pomocy przy
zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej
diagnostyki lekarskiej IPCZD
b. Prowadzenie działań mających na celu zebranie środków finansowych poprzez
organizację rajdów, wyścigów i imprez plenerowych
c. Promowanie sportu i zdrowego trybu życia
d. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 - w zakresie celu Fundacji,
e. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich IPCZD oraz innym placówkom i
instytucjom medycznym wspierającym szpital.
f. Prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz
danych związanych z tymi programami,
g. Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz
programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach
naukowych w Polsce i zagranicą.
h. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i
fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem
Fundacji,
i. Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w
zakresie objętym celami Fundacji,
j. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym wydawnictw edukacyjnych,
k. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także
upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom
zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
l. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu
prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
m. Poszukiwanie sponsorów dla konkretnych projektów realizowanych przez IPCZD.
n. Pomoc w finansowaniu IPCZD prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych
prowadzonych w budynkach instytutu, a mających na celu dostosowanie tych
budynków i pomieszczeń do zmieniających się potrzeb medycznych i naukowych,
utrzymanie techniczne substancji IPCZD i poprawę warunków leczenia i pracy,
o. Finansowanie udziału pracowników IPCZD w konferencjach naukowych, szkoleniach i
kursach.
2.2. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
Fundacja wzięła udział w organizacji festynów w Warszawie z okazji Dnia dla Transplantacji oraz Dnia
Dziecka. W czasie festynów wolontariusze promowali osiągnięcia Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka,
prowadzili zbiórki pieniężne i prowadzili zajęcia rekreacyjno- edukacyjne. Na terenie Centrum
Zdrowia Dziecka Fundacja kilkakrotnie angażowała się w organizację pikników i zajęć świetlicowych
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na rzecz pacjentów Szpitala, oferując dzieciom zajęcia z mikroskopem, eksperymenty naukowe oraz
prace plastyczne.
W czerwcu 2016 r. Fundacja wydała nakładem 3000 sztuk książkę dla dzieci z wierszami Doroty
Maciejczyk pt. Szlachetne Zdrowie, ilustrowaną rysunkami dzieci, które wzięły udział w
zorganizowanym w roku 2015 konkursie plastycznym „Dbam o zdrowie”. W czerwcu 2016 odbył się
również uroczysty Finał Konkursu Plastycznego „Dbam o zdrowie”. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, a dotyczył jednego z wybranych
tematów:
- uprawianie sportu,
- zdrowe odżywianie,
- higiena,
- noszenie właściwego ubioru,
- unikanie kontaktu z wirusami
- korzystanie z telefonów alarmowych w razie wypadku
Wyłoniono 50 zwycięzców, których prace zostały umieszczone w książce, a 38 prac wyróżniono i
wydano w formie kart pocztowych. Książki i karty posłużyły jako nagrody dla dzieci, ich opiekunów i
placówek, z których wywodzili się zwycięzcy.
Pozostałe książki i karty zostały wprowadzone na magazyn i będą w przyszłości wykorzystywane jako
materiały do nieodpłatnej działalności Fundacji lub towary na sprzedaż.
W dniu 27 listopada 2016 Fundacja zorganizowała Charytatywny Marsz Andrzejkowy Nordic Walking,
promując tę aktywność wśród dorosłych i dzieci. Po Marszu na terenie Centrum Zdrowia Dziecka
Fundacja przy współudziale innych organizacji i instytucji zorganizowała Andrzejkowy Piknik
Rodzinny. W czasie pikniku pacjenci mogli wziąć udział w zabawach i wróżbach andrzejkowych,
kiermaszu zabawek i książek. Rozdawano pacjentom artykuły promocyjne otrzymane od Wojska
Polskiego, używane gry, zabawki i książki otrzymane od szkół warszawskich.
Fundacja zasiliła książkami tzw. Bookstopy , czyli Przystanki- Książka, które funkcjonują na terenie
Instytutu. Pacjenci mogą razem z rodzicami czytać książki w oczekiwaniu na wizytę u lekarza, mogą je
też zabierać do domu w charakterze pocieszycieli po nieprzyjemnych zabiegach.
Fundacja wygrała 2 konkursy ofert zorganizowane przez Urząd Gminy Jabłonna w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi i otrzymała dofinansowanie
5 000 zł na organizację zajęć edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz edukację zdrowotną- projekt
„Jestem Spoko- Dbam o Zdrowie”.
20 000 zł na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, umożliwiające uczestnictwo mieszkańców gminy Jabłonna w różnorodnych formach
aktywnego spędzania czasu- projekt „Ruszamy z kijkami”.
Projekt „Jestem Spoko- Dbam o Zdrowie” realizowany był od maja do grudnia. Przeprowadzono
zajęcia w 2 szkołach: Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie i Szkole Podstawowej im.
Stefana Krasińskiego Chotomowie.
Tematy zajęć to:
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1.
2.
3.
4.
5.

Higiena odpoczynku, zdrowia fizycznego i psychicznego
Racjonalny model żywienia- piramida żywieniowa
Czyste ręce, higiena osobista i higiena jamy ustnej
Bezpieczeństwo zdrowotne i pierwsza pomoc przedmedyczna
Czynniki wpływające na choroby krążenia i nowotworowe. Papierosy, alkohol i inne używki.

W zajęciach udział wzięło 815 uczniów Szkoły Podstawowej w Chotomowie i 897 uczniów Szkoły
Podstawowej w Jabłonnie- razem 1.712 uczniów.
Projekt „Ruszamy z kijkami” realizowany był od czerwca do grudnia 2016. Rozdano mieszkańcom
Gminy 1400 ulotek zawierających informacje na temat znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka,
przedstawiono podstawowe informacje na temat Nordic Walking. Przeprowadzono 2 godzinne
wykłady i 16 godzin warsztatów, a następnie dwanaście cotygodniowych marszy oraz marsz na
zakończenie programu (25 godzin). Poza programem, na prośbę uczestników zorganizowano 6
marszy dodatkowych.
W zajęciach udział wzięli mieszkańcy:
Chotomowa 186 razy
Jabłonny 120 razy
Skierd 11 razy
Suchocina 3 razy
Trzcian 1 raz
oraz osoby spoza Gminy Jabłonna.
W grudniu 2016 r. Fundacja zorganizowała i sfinansowała malowanie jednego z korytarzy na terenie
Poradni Centrum Zdrowia Dziecka w ramach Modernizacji Zespołu Poradni Specjalistycznych w CZD.
Sufit i ściany korytarza zostały dwukrotnie pomalowane na biało, a następnie ozdobione kolorowymi
postaciami z bajek.
Fundacja otrzymała dotację w kwocie 10 357 złotych od Fundacji LOTTO na zakup mebli i urządzeń
dla Oddziału Chirurgii. Dotacja ta zostanie wykorzystana w roku 2017.
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie z par. 18 Statutu Fundacji, Fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Fundacja rozpoczęła współpracę z Charytatywni Allegro i wystawiała na aukcję otrzymane
przedmioty. Cel, na który wystawiano gadżety to:
1. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla dzieci i rodziców w Centrum Zdrowia Dziecka
2. Renowacja Poradni Specjalistycznych Centrum Zdrowia Dziecka- przyjazna przestrzeń,
kolorowe, bajkowe ściany

3. 50-lecie Transplantacji w Polsce i otwarcia Dziecięcego Centrum Transplantacji w Instytucie
CZD. Wspieranie młodych pacjentów transplantologii. Propagowanie idei świadomego
oddawania narządów do przeszczepu po śmierci i przeszczepu rodzinnego.

4

Razem zebrano 5 236,36 złotych,

Ponadto Fundacja osiągnęła przychody ze sprzedaży kijków do Nordic Walking, książek i kart
pocztowych oraz biletów na Marsz Nordic Walking.

3. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwała nr 1/06/2016 z dnia 08.06.2016- w załączniku
4. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Przychody ogółem:
Przychody z działalności nieodpłatnej:
- dotacje od Urzędu Gminy Jabłonna
- nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2015
- zbiórki publiczne
- darowizny pieniężne od osób fizycznych
- darowizny pieniężne od instytucji
- darowizny rzeczowe od instytucji
- przychody z loterii
Razem przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

52.748,80
25.000,00
4.784,28
1.156,93
4.108,64
4.616,58
2.883,00
425,00
42.974,43

Przychody finansowe (odsetki na rachunku bieżącym)

1,01

Przychody z działalności gospodarczej:
- sprzedaż towarów (kije, książki, karty)
- aukcja na Charytatywni Allegro
- sprzedaż biletów na marsz
Razem przychody z działalności gospodarczej

3.669,00
5.236,36
868,00
9.773,36

Wynik na działalności gospodarczej

6.516,19

Udział przychodów z działalności gospodarczej w przychodach ogółem wynosi 18,5%
W roku 2016 Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.

5. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty ogółem:
Koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną:
- projekty na rzecz Urzędu Gminy Jabłonna
- konkurs plastyczny Dbam o zdrowie

41.941,38
25.507,08
789,68
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- wydatki na modernizację poradni w CZD
- imprezy rekreacyjno- sportowe
Razem koszty działalności nieodpłatnej

Koszty związane z działalnością gospodarczą:
- koszt własny sprzedanych towarów
- koszt sprzedanych usług
- koszt sprzedaży
Razem koszty z działalności gospodarczej

4.033,51
5.686,53
36.016,80

1.834,83
378,52
1.043,82
3.257,17

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
* telefon
* prowizje bankowe
* witryna internetowa
* opłaty pocztowe
- opłaty i podatki (KRS)

269,32
2.258,09
516,48
263,69
1.296,29
181,63
140,00

Razem koszty administracyjne:

2.667,41

Nadwyżka przychodów nad kosztami

10.807,42

W roku 2016 Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych i nie poniosła w związku z tym
żadnych kosztów tych świadczeń.

6. POZOSTAŁE DANE:
a) Fundacja nie zatrudniała pracowników. Fundacja nie zatrudniała osób wyłącznie w
działalności gospodarczej.
b) Fundacja nie ponosiła kosztów wynagrodzeń, nagród, premii, i innych świadczeń.
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń osobom zatrudnionym wyłącznie w działalności
gospodarczej.
c) Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia za wykonaną pracę
w Organach Fundacji. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych
świadczeń osobom kierującym działalnością gospodarczą. Prezes Zarządu otrzymała
wynagrodzenie z tytułu umów cywilno- prawnych za wykonanie zadania związanego z
wykonaniem projektów: Ruszamy z kijkami 6700 zł, Jestem Spoko- Dbam o zdrowie
1000 zł.
d) Fundacja nie ponosiła wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia. Poniosła
wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło w kwocie 9000,00.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek
f) Fundacja nie tworzyła lokat, posiada rachunek bieżący w PKO B.P., którego stan na
dzień 31.12.2016 wynosił 12.663,51 zł.
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g)
h)
i)
j)

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji
Fundacja nie nabyła nieruchomości
Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych
Wartość aktywów i zobowiązań na dzień 31.12.2016

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2015 r:

24.371,24 PLN

Wartość zobowiązań i rezerw Fundacji na dzień 31.12.2015 r:

11.563,82 PLN

7. Podmioty państwowe nie zlecały Fundacji żadnej działalności. Fundacja wygrała 2 konkursy
zorganizowane przez Urząd Gminy Jabłonna w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
a) na organizację zajęć edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych u
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz edukację
zdrowotną- projekt „Jestem Spoko- Dbam o Zdrowie”- otrzymała dotację 5 000,00 zł.
b) na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, umożliwiające uczestnictwo mieszkańców gminy Jabłonna w różnorodnych
formach aktywnego spędzania czasu- projekt „Ruszamy z kijkami”- otrzymała dotację
20 000,00 złotych.
Dotacje na projekty:
Koszt poniesiony w związku z projektami:
Wynik:

25 000,00 zł
25 507,08 zł
- 507,08 zł

8. Fundacja złożyła Zeznanie podatkowe CIT-8, wraz z załącznikami CIT-8O i CIT D w terminie i
nie ciążą na niej zobowiązania podatkowe. Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku CIT
na mocy art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT, ponieważ wszystkie dochody i koszty roku 2016
związane były z realizacją celów statutowych pożytku publicznego, czyli z ochroną zdrowia.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 10.807,42 złotych, Fundacja planuje
przeznaczyć na realizację celów statutowych w roku następnym.
Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.
9. W roku 2015 nie odbyły się żadne kontrole.

Prezes Zarządu
Joanna Chmielewska

Wiceprezes Zarządu
Urszula Budzińska

Chotomów, 30.03.2017
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