
Sprawozdanie z działalności Fundacji 
Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka 

za rok 2014 

sporządzone wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji-Dz.Ust. 50 poz.529  

1. Nazwa: Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka 
2. Siedziba i adres: Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
3. Data rejestracji: 20 marca 1990 r przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy oraz 

16.10.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000135261 
4. Regon: 010495560 
5. Adres mailowy:fundacjatp-czd@O2.pl 
6. Skład Zarządu: 

- Jolanta Chmielik – Prezes – Warszawa 
- Krystyna Ławicka – Wiceprezes – Warszawa 
- Małgorzata Zychora-Lipke- Członek – Warszawa 
- Elżbieta Golińska – Członek –  Warszawa 

  Cele Statutowe: 
- pomoc dzieciom chorym znajdującym się pod opieką- na leczeniu w Instytucie 

„Pomniku-Centrum Zdrowia Dziecka”, działalność na rzecz wyposażenia 
IP CZD w sprzęt medyczny, 

- kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu 
IP CZD, 

- współpraca z innymi instytutami, organizacjami społecznymi krajowymi 
i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji ( § 6 statutu), 

- upowszechnianie dorobku i osiągnięć IP CZD, 
- pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych 

i badawczych. 

W roku 2014 większość działań Fundacji stanowiły przedsięwzięcia zmierzające do poprawy 
warunków pracy i diagnostyki w IP CZD. Celem uzyskania środków finansowych na 
działalność statutową kontaktowaliśmy się z wieloma ludźmi biznesu i przedsiębiorstwami 
prosząc o pomoc finansową i gwarantując uczestnictwo ich przedstawicieli w procesie 
podejmowania decyzji, co do przeznaczenia wpłaconych pieniędzy.  
Prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami dostawców aparatury i sprzętu medycznego  
w sprawach cen jak i rozkładania spłat na raty za proponowany sprzęt.  
Oczekujemy, że wystąpienia nasze i rozmowy wspomogą działania Zarządu dla dokonania 
planowanych wydatków. 



Realizacja 

W roku 2014 dokonano zakupu aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb 
Instytutu- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka za kwotę 358.203,95 zł w tym: 

1. Jednostka steruj︎ca FACstation z oprogramowaniem dla Pracowni Zgodności Tkanek za 
kwot︎ 30.381,00 z︎ł 
2. Zestaw komputerowy-Poradnia Logopedyczna za kwot ︎ę 3.579,00 z︎ł 
3. Stolik do pielęgnacji niemowlą ︎t dla Poradni Genetycznej za kwot ︎ 1.036,80 z︎ł 
4. Oprogramowanie do cytometru dla Pracowni Zgodności Tkanek za 3.926,64 zł ︎ 
5. Projekt Badawczy -EPISTOP za kwot ︎ 14.836,26 z︎ł 
6. Obsługa techniczna jednostki badawczej EPISTOP za kwot ︎ 7.163,00 z︎ł 
7. Waga elektroniczna dla Poradni Genetycznej za kwot ︎ę 1.345,00 z︎ł 
8. skanery 2 szt dla Poradni Neurologicznej i Rehabil. Za kwot ︎ę 2.632,20 z︎ł 
9. Samochód karetka za kwotę ︎ 109.900,00 z︎ł 
10. Przetwornica do karetki za kwotę ︎ 525,21 zł︎ 
11. Komputer, drukarka dla Poradni Foniatrii i Audiologii za kwot ︎ę 3.826,37 z︎ł 
12. Stół rehabilitacyjny dla Poradni Genetycznej za kwotę ︎ 340,00 z︎ł 
13. Tablica informacyjna na Basen za kwot ︎ę 3.500,00 z︎ł 
14. ︎︎Części o nefelometru BN PROSPEC dla Zak ︎ładu Mikrobiologii za kwot ︎ę 23.750,15 z︎ł 
15. Pojemnik Aparat do elektroterapii dla Kliniki Rehabilitacji za kwotę ︎ 3.790,01 z︎ł 
16. Konserwacja Myjni dla Kliniki Gastroenterologii za kwotę ︎ 2.999,50 z︎ł 
17. Karetka do przewożenia narządów do transplantacji za kwot ︎ę 132.900,00 zł︎ 
18. Zabudowa meblowa dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej za kwot ︎ę 9.974,81 z︎ł 
19. Telewizor 2 szt dla Oddział ︎u Dializ za kwot ︎ę 1.798,00 z︎ł 

Dofinansowano wyjazdy lekarzy na konferencje i zjazdy naukowe za kwotę 41.922,52 zł.  
Organizacja Sympozjum Radiologii pediatrycznej za kwotę ︎ 11.250,00 z︎ł 

Plany  2015 roku 

W roku 2015 ważnymi potrzebami IP CZD s ︎ą: 
1. zakup zestawu do intubacji w przypadku tzw. trudnych dróg oddechowych za kwot ︎ę 

67.000,00 z︎ł, 
2. zakup platformy baropodometrycznej Biorescure z mo ︎żliwo ︎cią︎ zastosowania metody 

biofeedback oraz aparatu do Samg z funkcją ︎ biofeedback (technika ETS) za 
50.000,00z︎ł zakup Skanera do zdj ︎︎ RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej za 
kwot︎ę ok.100.000,00 zł︎,zakup unitu stomatologicznego dla Zakładu Patologii Jamy 
Ustnej za kwotę︎ ok.70.000,00 zł, ︎zakup Tymponometru dla Audiolandu za kwotę ︎ ok.
40.000,00 zł︎,zakup Kopiarki Canon dla Kliniki Kardiologii za kwotę ︎ ok.3000,00 zł︎, 
zakup 2 szt. pomp infuzyjnych objętościowych dla Kliniki Immunologii za kwotę ok.
14.000,00 z︎ł, wyposażenie medyczne dla 3 gabinetów ginekologicznych za kwot ︎ę 
26.000,00 z︎ł. 



Mając na uwadze ciągłe podnoszenie kwalifikacji lekarzy pracujących w IP CZD planujemy 
przeznaczy ︎ na udział w kongresach i konferencjach zagranicznych ok. 50.000 z ︎ 
Wnioski podlegaj ︎ akceptacji dyrektora ds. nauki IP CZD. 

Działalności gospodarczej w roku 2014 Fundacja nie prowadziła. 

Informacja o uzyskanych darowiznach: 

a) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników na 
umowy o pracę ani w działalności gospodarczej ani w działalności statutowej. 

b) W roku 2014 nagród nie przyznawano. 
c) Zarząd Fundacji, Rada Fundatorów oraz Komisja Rewizyjna nie pobierają 

wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji. 
d) Premii w roku 2014 nie wypłacano członkom Zarządu Fundacji, Rady Fundatorów 

i Komisji Rewizyjnej. 
e) Zarządowi Fundacji wypłacono inne świadczenia jako zwrot uzasadnionych kosztów 

za posiedzenia w 2014 w wys. 60.720,00 zł brutto. 
f) Wynagrodzenia z umów zlecenia za rok 2014 wyniosły łącznie 66.485,00 zł brutto. 
g) Pożyczek nie udzielano  

 
 
 
 
 

Przychody razem: 438.030,93 z︎ł
w tym:

Darowizny od Firm 32.843,67 zł
1% podatku dochodowego 378.707,17 zł

wpłaty na kursy specjalistyczne 9.500,00 zł

wpłaty na Sympozjum Radiologii Pediatrycznej 11.250,00 zł

odsetki bankowe 5.730,09 zł

Koszty razem: 556.349,14 z︎ł

w tym:
a/ na realizację celów statutowych 400.126,47 zł
b/ na cele administracyjne 6508,31 zł
c/ na działalność gospodarczą 0,00 zł

d/ na inne wydatki 149.714,36 zł

0,00 zł



 
Fundacja na dzień 31.12.2014 posiadała 

h) Obligacji, udziałów i akcji nie nabywano 
i) Nieruchomości nie nabywano 
j) Środków trwałych nie nabywano 
k) Opis sald bilansu na dzień 31.12.2014 r. 

w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK SA 7.725,75 zł

w rachunku bieżącym w Banku BPH 4.180,61 zł

na lokacie krótkoterminowej 6514 w Banku BPH 534.348,82 zł

AKTYWA 565.178,61 zł

w tym:

Majątek obrotowy 565.178,61 zł

w tym:

Należności krótkoterminowe w tym: 0,00 zł

Z tyt. dostaw i usług  do 12 mcy 0,00 zł

Z tyt. innych 0,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe 565.178,61 zł

w tym:

Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 565.178,61 zł

w tym:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 565.178,61 zł

PASYWA 565.178,61 zł

w tym: 562.627,24 zł

Fundusz Statutowy 1.307,50 zł

Kapitał Zapasowy 679.637,95 zł

Wynik finansowy roku obrotowego -118.318,21 zł

Zobowiązania krótkoterminowe 2.551,37 zł

w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 0,00 zł

Zobowiązania z tyt. Podatków 2.551,37 zł



Opis zobowiązań na dzień 31.12.2014 zł: 

Żaden podmiot państwowy ani samorządowy nie zlecał Fundacji żadnych zadań. 

Na dzień 31.12.2014r. posiadała zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób 
fizycznych i składki ZUS od umów zlecenia wypłaconych w m-cu grudniu 2014 r 
w wysokości 2.551,37 zł, które zostały zapłacone w dniu 15.01.2016 r oraz w dniu 
20.01.2015r. 

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: 
Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji: 
• PIT 4 R za rok 2014 raz w roku do dnia 31.01.2015 r. 
• deklaracji CIT 8 do dnia 31.03.2015 r za rok 2014 

Fundacja nie była kontrolowana w roku 2014.

Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 1.301,00 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS 1.250,37 zł


