
Sprawozdanie z działalności Fundacji 
Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka 

za rok 2016 

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 
      Adres do korespondencji: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 

Strona internetowa Fundacji: WWW.fundacja-tpczd@waw.pl 

     

  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 2016 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 .  

http://WWW.fundacja-tpczd@waw.pl


Realizacja 

W roku 2016 dokonano zakupu aparatury medycznej , sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Instytutu-Pomnik 
Centrum Zdrowia Dziecka za kwotę 437.944,43 zł w tym: 

1. Fotel zabiegowy dla Kliniki Immunologii za kwotę 5.300,00 zł 
2. Aparat do mierzenia ciśnienia za 456,95 zł dla Kliniki Rehabilitacji 
3. Tablice interaktywne dla Poradni Logopedycznej za kwotę 1.197,00 zł 
4. Laryngoloskop PCD-R z łyżkami i prowadnicą z ruchomą końcówką dla dorosłych za kwotę 

23.986,80 zł dla Poradni Foniatryczno-Audiologicznej 
5. Łyżka PCD-R „0”za kwotę 3.499,20 zł dla Poradni Foniatryczno-Audiologicznej 
6. Usługa strojenia pianina na Sali wykładowej za kwotę 300,00 dla Sekcji Szkoleń 
7. Pompa infuzyjna Plun 360 za kwotę 7.560,00 zł dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii 
8. Uchwyt na kable na ramieniu z mocowaniem do szyny instrumentalnej za kwotę1.756,44 zł dla 

Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów 
9. Myjnia-Dezynfektor Getinge za kwotę 26.244,00 zł dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji 

Narządów 
10. Sfinansowanie robót remontowych za kwotę 10.000,00 zł dla Pracowni Diagnostyki   

Gastroenterologicznej 
11. Klimatyzator Samsung za kwotę 2140,20 zł dla Sekcji BHP 
12. Talerze obiadowe i śniadaniowe dla Działu Gastronomii za kwotę 2.964,30 zł 
13. Zakup publikacji specjalistycznych Current Pediatric Reviews za kwotę 665,28 zł dla Kliniki 

Onkologii 
14. Lampa WOOD’a z lupą 5D UV, lampa lupa 5x za kwotę 1373,00 zł dla Poradni 

Alergologicznej 
15. Zestaw dermatoskopowy DELTA 20.T z bateria i ładowarką i płytka kontaktowa do 

Miejsc trudnodostępnych DELTA 20 za kwotę 5.948,43zł dla Poradni Dermatologicznej 
16. Zestaw komputerowy z wyposażeniem, komputer ThinkCentre M800,urządzenie wielofunkcyjne HP 

MFP LaserJet Pro za kwotę 12.745,90 zł dla Kliniki Neurologii i Epileptologii 
17. Programy „EduSensus” 4 różne za kwotę 7.300,00 zł dla Poradni Logopedycznej 
18. Unit Dentystyczny S200 z osprzętem 41-25 Stern Weber, turbina, kątnica, pompa ssąca, Szybkozłącza 

za kwotę 68.500,00 zł dla Poradni Stomalogicznej dla Dzieci 
19. Pulptester- tester żywotności miazgi, dźwignia i głotrzymacz, wiertła ,nożyczki Stomatologiczne 

i chirurgiczne za kwotę 1.499,98 zł dla Poradni Stomatologicznej 
20. Elektrody miseczkowe 12 szt.za kwotę 747,95 zł dla Poradni Stomatologicznej 
21. Peugeot EXPERT VU Furgon Pro Standard 2 szt- KARETKI za kwotę 249.900,00 zł Dla Centrum 

Zdrowia Dziecka Dział Transportu 
22. Materac do rolowania 200x120x2 cm i gumy do hamaka za kwotę 756,00 zł dla Pracowni Terapii 

Zajęciowej i Terapii Integracji Sensorycznej 
23. Materiały do zajęć terapeutycznych za kwotę 3.103,00 zł dla Pracowni Terapii Zajęciowej i Terapii 

Integracji Sensorycznej. 

Dofinansowano wyjazdy lekarzy na konferencje i zjazdy naukowe za kwotę 49.899,81 zł. 
Kursy specjalistyczne w zakresie „ Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową” za kwotę 8.000,00 zł  
Koszt kursu  8.000,00 zł 



Plany  2017 roku 

W roku 2016 ważnymi potrzebami IP CZD są:  
• zakup jeszcze jednej karetki do transportu pożywienia do i po za jelitowego ok.130.000,00zł  
• modernizacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie IP CZD ok.89.300,00zł 
• zakup cyfrowego scannera do odbioru obrazu dla potrzeb Kliniki Stomatologii ok.19.900,00zł 
• dla Poradni Rehabilitacji drobny sprzęt o wartości ok.3.300,00 zł 
• dla Poradni Gastroenterologii  na remont pomieszczeń w wys.23.000,00 zł 
• zakup platformy baropodometrycznej Biorescure z możliwością zastosowania metody biofeedback 

oraz aparatu do Samg z funkcją biofeedback (technika ETS) za 50.000,00 zł 
• wyjazdy na kongresy i sympozja naukowe w wys. 50.000,00 zł 

Działalności gospodarczej w roku 2016  Fundacja nie prowadziła. 

Informacja o uzyskanych darowiznach: 

Przychody razem:          896.716,65 zł 
w tym: 
Darowizny od Firm          412.302,66 zł 
1% podatku dochodowego         353.909,56 zł 
Inne przychody          126.632,00 zł 
odsetki bankowe              3.872,43 zł 

Informacja o poniesionych kosztach : 

Koszty razem:          719.567,31 zł 
w tym : 
a/ na realizację celów statutowych w tym:       488.957,24 zł 
b/ na cele administracyjne :         230.610,07 zł 

• w tym na realizację szkoleń specjalistycznych pielęgniarek       8.002,16 zł 
• na organizację Konferencji naukowej        67.040,00 zł 
• zużycie materiałów             4.184,32 zł 
• opłaty i prowizje bankowe            1.374,70 zł 
• na transport i telekomunikację           1.253,93 zł 
• koszty reprezentacyjne               639,60 zł 
• wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników      87.395,36 zł 
• za posiedzenia Zarządu           65.600,00 zł 

c/ na działalność gospodarczą                   0,00 zł 
d/ na inne wydatki                     0,00 zł 



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 2016 nagród nie przyznawano. 
c) Zarząd Fundacji Rada Fundatorów oraz Komisja Rewizyjna nie pobierają wynagrodzeń 

z tytułu pełnionych funkcji. 
Premii w roku 2016 nie wypłacano członkom Zarządu Fundacji, Rady Fundatorów i Komisji Rewizyjnej. 
Zarządowi Fundacji wypłacono inne świadczenia jako zwrot uzasadnionych kosztów za posiedzenia w 2016 
w wys. 60.720,00 zł brutto. 

d) Wynagrodzenia z umów zlecenia za rok 2015 wyniosły łącznie 79.160,00 zł brutto 
e) Pożyczek nie udzielano 
f) Fundacja na dzień 31.12.2016 posiadała  
▪ w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK SA    563.626,91 zł 
▪ w rachunku bieżącym w Banku BPH         34.060,89zł 
▪ na lokacie krótkoterminowej 6501 w Banku BPH    120.035,92 zł 

g) Obligacji, udziałów i akcji nie nabywano 
h) Nieruchomości nie nabywano 
i) Środków trwałych nie nabywano 
j) Opis sald bilansu na dzień 31.12.2016 r. 

AKTYWA           718.195,58 zł 
w tym: 
Majątek obrotowy          718.195,58 zł 
w tym: 
Należności krótkoterminowe w tym:         0,00 zł  
Z tyt. dostaw i usług  do 12 m-cy          0,00 zł 
Z tyt. Innych            0,00 zł 
Inwestycje krótkoterminowe           718.195,58 zł 
w tym: 
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe        718.195,58 zł 
w tym: 
środki pieniężne w kasie i na rachunkach        718.195,58 zł 

PASYWA             718.195,58 zł 
w tym: 
Fundusz Statutowy                1.307,50 zł 
Kapitał Zapasowy            536.965,28 zł 
Wynik finansowy roku obrotowego           177.149,34zł 
Zobowiązania krótkoterminowe              2.773,46 zł 
w tym: 
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług          0,00 zł  
Zobowiązania z tyt. Podatków              2.773,46 zł 
Opis zobowiązań na dzień 31.12.2016 r : 
zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych          1.270,00 zł 
zobowiązanie z tyt. składek ZUS              1.503,46 zł 



Żaden podmiot państwowy ani samorządowy nie zlecał Fundacji żadnych zadań. 

Na dzień 31.12.2016r. posiadała zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS 
od umów zlecenia wypłaconych w m-cu grudniu 2016 r w wysokości 2.633,03 zł ,które zostały zapłacone 
w dniu  15.01.2017 r oraz w dniu 20.01.2017 r. 

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: 
Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji PIT 4 R za rok 2016 raz w roku do dnia 31.01.2017 r. oraz 
deklaracji CIT 8 do dnia 31.03.2017 r za rok 2016 

Fundacja nie była kontrolowana w roku 2016.


