SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014
FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH
SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI „MAMY SERCE”

Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r.,Nr
46,poz.203).
Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz. U. Nr 50,poz.529)

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład
zarządu, cele statutowe Fundacji.
Nazwa: Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „ Mamy Serce”
siedziba: Łódź
adres: ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
data wpisu do KRS: 24.04.2012r
numer KRS: 0000418970
Skład Zarządu Fundacji „Mamy Serce”:
1.Ewa Leszczyńska – Kasprzyk-Prezes Zarządu
2.Krystyna Kornacka –Kopala -Wiceprezes Zarządu
3.Marta Klimanek - Członek Zarządu
Cele statutowe Fundacji:
1. niesienie pomocy dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
2. aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i i
integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
3. podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z
wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
4. ochrona i promocja zdrowia;
5. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo wychowawczym;
6. ochrona i promocja kultury;

7. przeciwdziałanie problemom społecznym i pokonywanie barier związanych z
codziennym funkcjonowaniem osób z wadami i chorobami serca oraz ich
najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
8. działalność charytatywna na rzecz osób z wadami i chorobami serca oraz ich
najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
9. propagowanie wiedzy o wadach i chorobach serca;
10. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie wspomagania osób z wadami i
chorobami serca;
11. aktywne wspieranie rozwoju i rozbudowy Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
II. Zasady ,formy i zakres działalności statutowej
Zasady i metody działania
1. wspieranie rozbudowy oraz modernizację Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi
2. finansowanie stypendiów socjalnych oraz naukowych dla osób zajmujących się
problematyką wad i chorób serca;
3. finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i
konferencjach dla osób zajmujących się problematyką wad i chorób serca;
4. organizacji różnorodnych form wypoczynku dla osób z wadami i chorobami serca
oraz ich opiekunów przy współudziale personelu medycznego;
5. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej lub prawnej na rzecz
osób z wadami i chorobami serca;
6. organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w kierunku
polepszania jakości życia pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych;
7. organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w kierunku
polepszania jakości życia osób z wadami i chorobami serca;
8. wspieranie prac rozwojowych oraz badań naukowych wchodzących w zakres
działalności Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi;
9. prowadzenie działalności wydawniczej min. wydawanie książek, broszur, płyt
propagujących wiedzę w zakresie wad i chorób serca jak również promocji zdrowia;
10.organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji itp.
11. organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych;
12. finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, aparatury
medycznej;
13.upowszechnianie wiedzy o chorobach i wadach serca za pośrednictwem mediów,
14. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
15. organizowanie imprez , z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji
zawarte w jej statucie,
16. dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
17. promocję i organizację wolontariatu,
18. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi , organami administracji
państwowej i samorządowej oraz osobami i organizacjami prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

Zakres działalności statutowej Fundacji w 2014r.
1. Fundacja, prowadząc działalność gospodarczą, była producentem
przedstawienia teatralnego „Edukacja Rity” W.Russella, który został
5-krotnie wystawiony dla szerokiej publiczności a uzyskany dochód
przeznaczyliśmy w całości na cele statutowe fundacji- luty/marzec 2014
2. Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „ Pielęgniarka i położna
przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka” , w czasie której wygłoszona
została prelekcja o celach Fundacji Mamy Serce i jej udziale w procesie
hospitalizacji dzieci - czerwiec 2014
3. Udział w Festiwalu Łodzian Zaangażowanych . w czasie którego prowadzony
był pokaz i szkolenie z zakresu resuscytacji dzieci jak również konkursy
rysunkowe dla małych uczestników Festiwalu – czerwiec 2014
4. Udział w łódzkich obchodach Dnia Serca w Porcie-Łódź 28 września 2014
5. Organizacja wraz z Poleskim Ośrodkiem Kultury konkursu plastycznego dla
dzieci o tematyce związanej z sercem a następnie wernisaż wykonanych prac
połączony z ich sprzedażą, z której dochód przeznaczony był na statutowe
cele Fundacji.
Nagrodzone prace wykorzystane zostały w kalendarzu na 2015 r.
-listopad/grudzień 2014
6. Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego organizowanego przez Szkołę
Podstawową z ICZMP – grudzień 2014
7. Zainicjowanie i przeprowadzenie zbiórki funduszy na zakup pompy do
krążenia pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzipaździernik- grudzień 2014.
Zebrano do końca grudnia 2014 r 606 308,28 zł , które zostały przeznaczone
na zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego. Zakup przewidziano w
kwietniu 2015r.
28 listopada 2014 r. Fundacja Mamy Serce uzyskała status organizacji pożytku
publicznego ( OPP ) , co skutkuje możliwością korzystania z odpisów 1% podatku od
osób fizycznych
Główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji o skutkach finansowych.
Fundacja podpisała umowy:
1.Umowa darowizny pieniężnej z Polpharma – przedmiotem darowizny była kwota
3000 zł przeznaczona na cele statutowe.
2. Umowa darowizny pieniężnej z Fundacją Lotto Milion Marzeń - przedmiotem
darowizny była kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do krążenia
pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP w Łodzi.

3. Umowa darowizny pieniężnej z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia
„DOLFOZ” - przedmiotem darowizny była kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup
aparatu do krążenia pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP w
Łodzi.
4.Umowa darowizny pieniężnej z PDE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Spółka Akcyjna - - przedmiotem darowizny była kwota 50 000 z przeznaczeniem na
zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu
CZMP w Łodzi.
5. Umowa darowizny pieniężnej z Fundacją POLSAT - – przedmiotem darowizny
była kwota 250 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do krążenia
pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP w Łodzi.
6. . Umowa darowizny pieniężnej z Cegedim Group Poland - przedmiotem
darowizny była kwota 2 100 zł z przeznaczeniem na cele statutowe.
7. Umowa darowizny rzeczowej – projekt, wydrukowanie kalendarzy dla Fundacji
Mamy Serce o wartości 2 125,44 zł .
8. Umowa z ZAiKS na udzielenie licencji na wystawienie utworu scenicznego
„Edukacja Rity”
8.Umowa najmu podpisana z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki w
Łodzi PIN dotycząca wynajęcia pomieszczeń podczas przygotowania i wystawiania
spektakli.- 300,00 zł + VAT za każdy spektakl.
Dodatkowo podpisano z Instytutem CZMP umowy darowizn rzeczowych, które
zostały przekazane szpitalowi
1.krzesła i kanapę o wartości 2999 zł
2. ssak elektryczny i regulator podciśnienia ze zbiornikami jednorazowymi
o wartości 8 915,30 zł.
3.meble „Nowa szkoła”- o wartości 2 721,18
4.pościel o wartości 5 916,48 zł.
.W związku z przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia teatralnego „Edukacja
Rity”,z którego dochód przeznaczono na cele statutowe Zostało podpisanych 6 umów
o dzieło na sumę 9 705,00 zł .
Zawarto również 1umowę zlecenie na sumę 750,00 zł.

III. Działalność gospodarcza
W ramach działalności gospodarczej Fundacja była producentem spektaklu
teatralnego, prowadziła sprzedaż kalendarzy na rok 2015, płyt z kolędami ,
miseczek z logo fundacji a także prac plastycznych wykonanych przez dzieci z
Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz ze szkoły w ICZMP w Łodzi.
Cały dochód z działalności gospodarczej o wartości 2 409,41 zł przeznaczono na
cele statutowe.
IV. Uchwały Organów Fundacji
1.Uchwała Rady Fundacji nr1/2014z dn.06.05.2014r o pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013 wraz z protokołem z
zebrania Rady Fundacji.
2.Uchwała Fundatorów Fundacji nr 3/11/2014 z dn.22.11.2014r dotycząca zmian w
statucie w związku z ubieganiem się o miano OPP.
3.Uchwała Fundatorów Fundacji nr 4/11/2014 z dn. 22.11.2014 przyjmująca tekst
jednolity statutu.
V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów (za rok obrotowy 2014)
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

52 244,80 zł

Przychody z działalności gospodarczej

17 668,00 zł

Przychody finansowe
Łącznie przychody:

835,14 zł
70 747,94 zł

VI. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne zadań statutowych
Koszty działalności gospodarczej
Koszty finansowe (różnice kursowe)
Łącznie koszty:

67 497,61 zł
7 493,94 zł
15 258,59 zł
182,44 zł
90 432,58 zł

VII. Dane o:
1. liczbie osób zatrudnionych (umowa cywilnoprawna)

1 osoba

2. łącznej kwocie wynagrodzeń

750,00 zł

3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom Zarządu

nie dotyczy

4. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie (o dzieło)
w ramach działalności gospodarczej

9 705,00 zł

5. pożyczkach pieniężnych

nie dotyczy

6. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na 31.12.2014)
Alior Bank Spółka Akcyjna
Opis rachunku:

saldo

waluta

Konto ogólne (główne)

627 244,24

PLN

Rachunek pomocniczy

2 643,37

Euro

7. Fundacja nie nabyła obligacji, akcji w okresie rozliczeniowym.
8. Fundacja nie nabyła nieruchomości w okresie rozliczeniowym.
9. Fundacja nie nabyła środków trwałych w okresie rozliczeniowym na własne
potrzeby.
10. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

640 689,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B. Aktywa obrotowe

640 689,00

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
c. Środki pieniężne
IV. Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
90,00
640 599,00
640 599,00
0,00

PASYWA

640 689,00

A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Zysk z lat ubiegłych

27 943,46
3 000,00
44 628,10

III. Wynik finansowy netto (strata) za rok obrotowy

-19 684,64

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

612 745,54

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
c. Inne zobowiązania finansowe
d. Z tytułu dostaw i usług
IV. Rozliczenia międzyokresowe
a. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00
0,00
6 437,26
140,93
6 296,33
606 308,28
606 308,28

11. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
nie dotyczy
12. informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacji w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
VIII.Działalność gospodarcza
Cały dochód z działalności gospodarczej o wartości 2 409,41 zł przeznaczono na
cele statutowe Fundacji.
Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i
składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT)
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Łódź, dn. 09.06.2015r
Zatwierdził Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Fundacji na podstawie
uchwały Rady Fundacji nr1/2015

