Sprawozdanie z działalności
Fundacja Niebieskie Serce
za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Sprawozdanie z działalności
Fundacja Niebieskie Serce
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 rok
1) dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a) nazwa fundacji:
b) siedziba fundacji:
c) adres fundacji:
d) aktualny adres do korespondencji:
e) adres poczty elektronicznej, jeżeli
fundacja taki posiada:
f) data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym:
g) numer KRS:
h) statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie
REGON:
i) dane członków zarządu fundacji
(imię i nazwisko, pełniona
funkcja):

Fundacja Niebieskie Serce ( dalej” Fundacja”)
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
biuro@niebieskieserce.pl
20 lipca 2017 r.
0000677475
367827287

Pan Artur Karol Długaj
Członek Zarządu
Pani Eliza Anna Drozd
Członek Zarządu
Pani Katarzyna Anna Korzeniowska Gulak Członek Zarządu
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność w zakresie ochrony
zdrowia, nakierowana zarówno na pomoc materialną i rzeczową
skierowaną, w szczególności, do osób znajdujących się w trudnej
j) określenie celów statutowych
sytuacji życiowej i materialnej, zwłaszcza dzieci, emerytów i
fundacji:
rencistów oraz rodzin wielodzietnych, jak i inne formy wsparcia
ochrony zdrowia oraz ratowania życia poprzez organizowanie i
wspieranie przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
oraz charytatywnym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 wspomaganie oraz organizację inicjatyw mających na celu
podnoszenie poziomu ochrony zdrowia, w szczególności za
pośrednictwem poszerzenia dostępności do najnowszych
osiągnięć w dziedzinie farmakologii;
 wspierania nauki i edukacji w zakresie ochrony zdrowia,
zwłaszcza poprzez rozwój świadomości pacjentów
co do prawidłowego i skutecznego prowadzenia kuracji
farmakologicznych, ale również poprzez fundowanie grantów
na
badania
farmakologiczne,
organizacje
staży
w zagranicznych ośrodkach farmakologicznych, wspieranie
czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych
2) zasady, formy i zakres działalności
dotyczących dziedziny farmakologii;
statutowej z podaniem realizacji celów
 organizowanie konferencji,
seminariów, sympozjów
statutowych:
krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie działalności
wystawienniczej w zakresie ochrony zdrowia, dotyczących
wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie
farmakologii;
 pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym dzieci,
osób niezamożnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, osób
wymagających opieki, rodzin wielodzietnych i osób samotnie
wychowujących dzieci, zwłaszcza poprzez finansowanie
w całości lub w części zakupu produktów leczniczych
i materiałów medycznych;
 wspieranie finansowe i rzeczowe działań instytucji
prowadzących domy dziecka, domy dziennej opieki nad
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seniorami, hospicja, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale,
zwłaszcza poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu
produktów leczniczych i materiałów medycznych;
fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i
młodzieży oraz pozostałych osób mogących skorzystać na
podnoszeniu swojego wykształcenia, i doświadczenia
zawodowego;
propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z
pomocą charytatywną, w szczególności poprzez publikacje
oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla podmiotów
prowadzących działania skierowane do osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
gromadzenie środków pieniężnych jak i składników
rzeczowych na finansowanie działalności fundacji;
działalność wydawniczą.

W roku obrotowym 2017 do najważniejszych działań
Fundacji w ramach działalności statutowej zaliczyć należy:
 uruchomienie projektu „ 4 kąty- Uśmiech piąty”, którego
celem będzie wyremontowanie pokoju w Domu Dziecka
Stanica w Katowicach wraz z wyposażeniem;
 w 2017 roku Fundacja rozpoczęła proces przygotowań do
zbiórki publicznej na rzecz Mikołaja Wichary.
3) opis głównych zdarzeń prawnych w
działalności fundacji o skutkach
finansowych:
4) odpisy uchwał zarządu fundacji
(należy przekazać odpisy uchwał
zarządu fundacji podjętych w okresie
sprawozdawczym, którego dotyczy
sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał);
5) informacje o wysokości uzyskanych
przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna,
środki ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy):

nie wystąpiły

załącznik nr 1: wykaz uchwał zarządu z 2017 r.

Przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
I.
II.

Darowizny pieniężne
Zysk z lokat

Za okres
20.07.201731.12.2017
[w zł]
9 000,00
32,72
9 032,72

Razem przychody
6) informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów
fundację w ramach celów
statutowych
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:
7) działalność gospodarcza:
a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadziła
nie, nie prowadziła
b) wynik finansowy z prowadzonej
nie dotyczy
działalności gospodarczej:
c) procentowy stosunku przychodu
osiągniętego z działalności
nie dotyczy
gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

informacje o poniesionych kosztach na:
0
a) realizację celów statutowych
19.654,77 zł.
b) administrację:
0
c) działalność gospodarczą:
0
d) pozostałe:
dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w
0
fundacji:
b) liczba osób zatrudnionych
0
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:
c) liczba osób zatrudnionych
0
wyłącznie w działalności
gospodarczej:
dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji, tj.:
0
a) wynagrodzenia:
0
b) nagrody:
0
c) premie:
0
d) inne świadczenia:
e) wynagrodzenia osób
0
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
0
a) wynagrodzenia:
0
b) nagrody:
0
c) premie:
0
d) inne świadczenia:
dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym
działalnością gospodarczą z podziałem na:
0
a) wynagrodzenia:
0
b) nagrody:
0
c) premie:
0
d) inne świadczenia:
dane o wydatkach na wynagrodzenia
1000,00
z umów zlecenia:
dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:
a) ze wskazaniem pożyczkobiorców: 0
b) ze wskazaniem warunków
0
przyznania pożyczek:
c) podanie podstawy statutowej
0
udzielonych pożyczek:
dane o kwotach ulokowanych na
903,60zł.- ING Bank Śląski S.A.
rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku:
Fundacja nie posiada obligacji
dane o nabytych obligacjach:
dane o wielkości objętych udziałów
Fundacja nie obejmowała udziałów, ani nie nabyła akcji
lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
w spółkach
spółek:
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18) dane o nabytych nieruchomościach:
a) wysokość kwot wydatkowanych na
nabycie nieruchomości:
b) przeznaczenie nabytych
nieruchomości:
19) dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:
20) dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
21) dane o wartości zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
22) dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz wynik finansowy
tej działalności:
23) informacja o rozliczeniu fundacji z
tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:

0
0
Fundacja nie posiada środków trwałych
TREŚĆ POZYCJI
I.
II.

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
TREŚĆ POZYCJI

I.

Zobowiązania razem

STAN NA
31.12.2017
[w zł.]
903,60
1643,00
2 546,60
STAN NA
31.12.2017
[w zł.]
8 168,65

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe
podatki były regulowane terminowo i z tego tytułu Fundacja nie
posiada zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
ani nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec ZUS

24) informacja o składanych deklaracjach
podatkowych:

PIT- 4R za 2017 r.
CIT-8 za 2017 r.
VAT- 7 za 09-12/2017 r.

25) informacja, czy
w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona
w fundacji kontrola, a jeśli była - to
należy wskazać organ kontrolujący
oraz wyniki kontroli

w okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

………………….……………
………

………………………………………
…………

……………………………………
…………

Artur Długaj

Eliza Anna Drozd

Katarzyna Anna Korzeniowska
Gulak

Katowice, dnia 28 lutego 2018 roku
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Załącznik nr 1: wykaz uchwał zarządu z 2017 r.
1) Uchwała nr 1’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 01.09.2017 roku
w sprawie: ustalenie wynagrodzenia za przygotowanie księgi znaku oraz strony internetowej
Fundacji;
2) Uchwała nr 2’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 01.09.2017 roku
w sprawie: przekazania darowizny na rzecz- Patryka Galińskiego ( syna Beata Łukawska);
3) Uchwała nr 3’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 01.09.2017 roku
w sprawie: określenia darowizny na rzecz- Patryka Galińskiego;
4) Uchwała nr 4’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 15.09.2017 roku
w sprawie: uruchomienie projektu „ 4 kąty- Uśmiech piaty”
5) Uchwała nr 5’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 31.10.2017 roku
w sprawie: zakup 2 Roll Up Premium 200x100 cm poliester blockout;
6) Uchwała nr 6’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 07.11.2017 roku
w sprawie: zakup 300 sztuk ulotek dla Fundacji Niebieskie Serce
7) Uchwała nr 7’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 07.11.2017 roku
w sprawie: przekazania darowizny na rzecz OSP Ogrodzieniec;
8) Uchwała nr 8’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 16.11.2017 roku
w sprawie: udziału w Konferencji Śląska Jesień Dietoterapii 2017;
9) Uchwała nr 9’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 27.11.2017 roku
w sprawie: przeprowadzenie remontu pokoju w Domu Dziecka Stanica
10) Uchwała nr 10’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 06.12.2017 roku
w sprawie: zakup mebli w związku z remontem pokoju w Domu Dziecka Stanica
11) Uchwała nr 11’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 06.12.2017 roku
w sprawie: zakup 2 „ Gruszek rehabilitacyjnych model P” w związku z remontem pokoju
w Domu Dziecka Stanica;
12) Uchwała nr 12’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 10.12.2017 roku
w sprawie: zakup korka ściennego oraz karniszy w związku z remontem pokoju w Domu
Dziecka Stanica;
13) Uchwała nr 13’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 10.12.2017 roku
w sprawie: organizacja zbiórki publicznej;
14) Uchwała nr 14’2017 Zarządu Fundacji Niebieskie Serce z dnia 29.12.2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Fundacji.
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

………………………………………

………………………………
………

……………………………………
…

Artur Długaj

Eliza Anna Drozd

Katarzyna Anna Korzeniowska
Gulak

Katowice, dnia 28 lutego 2018 roku
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