
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA  ROK 2013 

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. Monika Łubisz – Członek Zarządu 

4.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 2013 r. 
 
1.organizacja koncertu zespołu Apertus z Filharmonii Łódzkiej dla dzieci w ICZMP w 

Łodzi z okazji Walentynek.  

2. Współpraca ze stowarzyszeniem Latające Babcie zaowocowało zorganizowaniem 

przedstawienia dla dzieci z ICZMP w dn.22.03.13 z okazji Dnia Wiosny. 

3. 28.05.13 Fundacja Mamy Serce wraz z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w 

Łodzi zorganizowała imprezę z okazji Dnia Dziecka (słodki poczęstunek, występy 

sceniczne młodzieży, upominki dla dzieci w postaci książeczek, prezencik od 

Rossman i balonów). 

4. Realizacja projektu wystroju nowej Kliniki Kardiochirurgii wykonanego przez 

studentów Łódzkiej ASP ( zakup farb, druk foli naściennych zaprojektowanych przez 

ASP do sal, bawialni i jadalni) 

5.Udział w obchodach Światowego Dnia Serca w Manufakturze w Łodzi w 

dn.29.09.2014. 

6.Przy współpracy z rodzicami została utworzona również strona Fundacji Mamy 

Serce we Francji : 

https://sites.google.com/site/collectemamyserce/home 

7.Fundacja prowadząc działalność gospodarczą była organizatorem przedstawienia 

 ,,Próby” B. Schaeffera, z którego dochód  przeznaczony był na wystrój świetlicy dla  

dzieci przebywających w nowej Klinice Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi. Dodatkowe  

środki na ten cel pozyskane były ze sprzedaży płyt z kolędami, kalendarzy, 

 miseczek. 

Przedstawienie uzyskało patronat Wojewody Łódzkiego i TVP Łódź. 

8.Na potrzeby Klinik Kardiochirurgii i Kardiologii w roku 2013 zakupiono: 

- stoły z krzesłami i sofa (2054zł), szafy (1493zł)do świetlicy o.kardiochirurgii 

- 3 ssaki (1250zł/szt) 

- zakupiono pościel dla oddziału kardiochirurgii (5916 zł) 

- zakupiono 2 stanowiska do pielęgnacji noworodków Kacperek (5940 zł/szt) 

- ssak elektryczny New Hospivac z wkładami (3915zł),  

-    elektrody EKG (311PLN), krzesła (1480zł) 

https://sites.google.com/site/collectemamyserce/home


Główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji  o skutkach finansowych. 

Fundacja podpisała umowy: 

1.Aneks do umowa Alior Bank Spółka Akcyjna – umowa ramowa o świadczenie 

usług bankowych oraz prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych 

podmiotów w zw. z otwarciem konta walutowego. 

2.Umowa o Świadczenie Usług Księgowych z dn.02.09.2013 zawarta z Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi, pl. Wolności 2    

 3.Umowa darowizny z  Instytutem CZMP w Łodzi- przedmiotem darowizny są 

krzesła o wartości 1480zł 

 4.Umowa darowizny z Polpharma – przedmiotem darowizny jest kwota 3000zł 

przeznaczona na cele statutowe fundacji. 

 5.Umowa darowizny z Instytutem CZMP w Łodzi – przedmiotem darowizny jest       

30 elektrod o wartości 311,60zł 

6.Umowa darowizny z  Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w 

Gdyni, ul. Witomińska 29 - przedmiotem darowizny jest kwota 10 000 zł z 

przeznaczeniem na cele statutowe fundacji. 

7. Umowa darowizny z Fundacją PKO Bank Polski w Warszawie ,ul. Puławska 15 – 

przedmiotem darowizny jest kwota 11880 zł z przeznaczeniem na zakup stanowisk 

pielęgnacyjnych. 

8.  Umowa darowizny z Instytutem CZMP w Łodzi – przedmiotem darowizny są 

stanowiska pielęgnacyjne o wartości 11880 zł. 

                                

III. Działalność gospodarcza  

W ramach działalności gospodarczej  Fundacja wydała kalendarze  na rok 2014, 

płyty z kolędami, wyprodukowała miseczki z logo fundacji oraz była producentem 

spektaklu teatralnego  

Cały przychód z działalności gospodarczej o wartości 10.870,00 zł przeznaczono na 

cele statutowe. 

 

 

 

 



 
IV. Uchwały Organów Fundacji 

 
Uchwały Zarządu: 
 

1. Uchwała nr 1/2013 o przyjęciu polityki rachunkowości fundacji. 
2. Uchwała nr2/2013 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu.  
 

Uchwały Rady Fundacji: 
        
      1.Uchwała Rady nr1/2013 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i 
finansowego za rok 2012 
 

                                        
 

 
 
 


