SPRAWOZDANIE
Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok
1)

Dane rejestracyjne fundacji:
a)

nazwa fundacji FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO

b)

siedziba fundacji WARSZAWA

c)

adres fundacji 04-937 Warszawa, ul. Podkowy 128J

d)

aktualny adres do korespondencji 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 21/23

e)

adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada biuro@bankmleka.pl

f)

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20 maja 2009 r.

g)

numer KRS 0000329961

h)

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 142780309

i)

dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja):
Aleksandra Wesołowska – Prezes Zarządu

j)

określenie celów statutowych fundacji;
Celem Fundacji jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania
specjalistycznych placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć
służących promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym. (§ 6 Statutu Fundacji)

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;
Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku obejmującą zadania w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Celem Fundacji jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania specjalistycznych
placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć służących promocji karmienia
piersią i pokarmem kobiecym. (§ 6 Statutu Fundacji).
 Fundacja działa na zasadach umów partnerskich z szpitalami, których przedmiotem jest
merytoryczne wsparcie i patronat nad nowo powstałymi placówkami banku mleka
kobiecego (§ 7 pkt 1b, f). W 2013 r. powołano taką placówkę w Toruniu przy Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera. Powstanie tego pierwszego w Polsce regionalnego
banku mleka było możliwe dzięki sfinansowaniu inwestycji przez Samorząd Województwa
Kujawsko–Pomorskiego.
 Fundacja prowadzi działalność mającą na celu uregulowanie zapisów prawnych na szczeblu
ogólnopolskim dotyczących zasad funkcjonowania placówek banku mleka kobiecego
(§ 7 pkt 1 f). W 2013 r. prowadzono w tej sprawie korespondencję m.in. z Głównym
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Inspektorem Sanitarnym.
 Fundacja jest koordynatorem ogólnopolskiego klastra „Lactofeed – rozwój technologii
leczenia żywieniowego dzieci” (zawiązanego w 2011 r.), którego celem jest inicjowanie
współpracy instytucji naukowych, otoczenia biznesu i przedsiębiorców w celu rozwoju
nowych, bezpiecznych i naturalnych technologii sprzyjających żywieniu naturalnemu
(laktotechnologia) (§ 7 pkt 1e, g, j).
 Fundacja jest inicjatorem badań naukowych i integruje środowisko naukowe różnych
dziedzin (fizycy, lekarze klinicyści, biolodzy) wokół badań nad wartością mleka kobiecego
poprzez współpracę Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i WUM oraz prowadzi badania nad
dostępnością pokarmu kobiecego (§ 7 pkt 1e, j). – m.in. Program ankietowy Promocji
Karmienia Piersią na Mazowszu realizowany we współpracy z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim (konferencja podsumowująca w maju 2013 r)
 Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka
(ang. EMBA) poprzez udział delegatów Fundacji w międzynarodowych zjazdach i
konferencjach (m.in. II Zjazd EMBA w Istambule, 7-8.11.2013 r.) (§ 7 pkt 1i).
 Fundacja prowadzi działalność wydawniczą i kolportaż materiałów przeznaczonych dla
mam i kobiet w ciąży na terenie całego kraju na temat zasad przechowywania pokarmu i
inicjacji laktacji. (§ 7 pkt 1c). W 2013 r. wydano i rozpowszechniano m.in. ulotki pt.
„Mleko matki w domu i w szpitalu”, „Zostań dawczynią mleka kobiecego”, „Co to jest bank
mleka kobiecego?”, plakat „Ciepło może być taty, mleko tylko mamy”.
 Przedstawiciele Fundacji przekazywali wiedzę i dzielili się doświadczeniem na temat
prawidłowego funkcjonowania placówek banku mleka kobiecego oraz karmienia
naturalnym pokarmem małych dzieci, szczególnie chorych i hospitalizowanych (§ 7 pkt
1a, pkt 2h). poprzez udział w charakterze wykładowców m.in. kursy Centrum Nauko o
Laktacji, Warsztaty na temat postępowanie z mlekiem kobiecym na oddziale intensywnej
terapii noworodka - światowe zalecenia w polskiej rzeczywistości (Poznań, 24-25.05.2013),
I Wrocławskie Forum Neonatologiczne (14-15.06.2013 r.), Konferencja „Terapia
Żywieniowa Noworodka (Wrocław, 20.09.2013 r.), I Ogólnopolski Zjazd Polskiego
Towarzystwa

Neonatologicznego

(Warszawa,

25-26.10.2013

r.)

oraz

publikacje

(np. „Niezbędnik Rodzica Wcześniaka wydany przez Fundację Wcześniak).
 Fundacja promuje ideę banków mleka kobiecego (§ 7 pkt 1a) – w 2013 r. m.in. poprzez
udział w projekcie Urzędu m.st. Warszawy w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej
polegającej na emisji spotów reklamowych w Tramwajach Warszawskich. Kampania miał
na celu przekazanie mieszkańcom Warszawy informacji o otwarciu pierwszego
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ogólnodostępnego

banku

mleka

kobiecego

dla

miasta

Warszawy

w

Szpitalu

Specjalistycznym im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego.
Warto podkreślić, że Fundacja otrzymała prestiżową nagrodę S3EKTOR przyznawaną przez
Urząd m. st. Warszawy dla najlepszej inicjatywy pozarządowej w 2012 r. (rozstrzygnięcie konkursu
i przyznanie nagród miało miejsce 19.06.2013 r.).

3)

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Umowy sponsoringowe w związku z otwarciem placówki banku mleka kobiecego w Toruniu z
przedsiębiorstwami, które przekazały środki finansowe lub dary rzeczowe.
Inne umowy sponsoringowe na mocy których przygotowano do druku broszurę „Liczy się każda
kropla. O karmieniu piersią dla mamy i taty.”

4)

Odpisy uchwał zarządu fundacji;

Uchwała nr 1/2013 z dnia 1.04.2013 r. w sprawie przyjęcia członka Rady Naukowej Fundacji Bank
Mleka Kobiecego.

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);
Łączna kwota przychodów to 45.045,78 PLN, w tym 2.000,00 PLN tytułem darowizn, 27.340,00
PLN z działalności statutowej odpłatnej, 15.700,00 PLN z działalności gospodarczej i 5,78 PLN to
przychody finansowe z tytułu odsetek.
W 2013 roku Fundacja nie otrzymała żadnych środków ze źródeł publicznych.

6)

Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Fundacja w ramach prowadzenia działalności statutowej polegającej na promocji i zakładaniu
banków mleka uzyskała przychody z umów sponsoringowych w kwocie 27.340,00 PLN. Koszty
związane z tą działalnością to kwota 23.297,66 PLN.

7)

Działalność gospodarcza:
a)

informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą,

Fundacja zarejestrowała działalność gospodarczą od dnia 23 kwietnia 2012 roku.
b)

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej, - 11.145,15 PLN

c)

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
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przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł; - 34,85 %

8)

9)

Informacje o poniesionych kosztach na:
a)

realizację celów statutowych, - 23.599,66 PLN

b)

administrację, - 9.817,81 PLN

c)

działalność gospodarczą, - 4.554,85 PLN

d)

pozostałe koszty;- koszty finansowe – 226,15 PLN

Dane o zatrudnieniu w fundacji
W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.

10)

11)

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: Nie dotyczy patrz pkt 9.
a)

wynagrodzenia

b)

nagrody

c)

premie

d)

inne świadczenia - brak

e)

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – brak

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: Nie dotyczy

patrz pkt 9.
a)

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
b)

wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;

12)

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło; Koszty związane z

zawartymi przez Fundację w 2013 roku umowami cywilno-prawnymi (zlecenie i dzieło) to kwota
20.120,96 PLN.

13)

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich

wysokości: Nie dotyczy
a)

ze wskazaniem pożyczkobiorców,

b)

ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,

c)

podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;
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14)

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;

Rachunki bankowe w BOŚ Bank SA
stan rachunku nr 83 1540 1157 2115 6681 0492 0001 na dzień 31.12.2013 r. – 31.389,38 PLN
stan rachunku nr 56 1540 1157 2115 6681 0492 0002 na dzień 31.12.2013 r. – 876,67 GBP tj.
4.368,27 PLN na dzień 31.12.2013 roku.

15)

Dane o nabytych obligacjach; Nie dotyczy

16)

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

ze wskazaniem tych spółek; Nie dotyczy

17)

Dane o nabytych nieruchomościach: Nie dotyczy

a)

wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,

b)

przeznaczenie nabytych nieruchomości;

18)

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych; Nie dotyczy

19)

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych; W 2013 roku

nie sporządzano

sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

20)

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych; W 2013 roku

nie sporządzano

sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

21)

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz

wynik finansowy tej działalności;
 W 2013 r. powołano regionalny bank mleka kobiecego w Toruniu przy Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera. Fundacja była partnerem merytorycznym tego
projektu. Rozliczenia zainwestowanych w placówkę banku mleka środków finansowych
Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego odbywały się między Szpitalem a
Samorządem.
 Fundacja uczestniczyła w projekcie Urzędu m.st. Warszawy w zakresie kampanii
informacyjno-promocyjnej polegającej na emisji spotów reklamowych w Tramwajach
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Warszawskich. Kampania miał charakter usługowy a nie finansowy (tzn. z tego tytułu nie
wpłynęły środki finansowe).
 Fundacja otrzymała prestiżową nagrodę S3EKTOR przyznawaną przez Urząd m. st.
Warszawy dla najlepszej inicjatywy pozarządowej w 2012 r. (rozstrzygnięcie konkursu i
przyznanie nagród miało miejsce 19.06.2013 r.). Nagroda nie miała skutków finansowych.

22)

Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;

Fundacja na dzień 31.12.2013 roku nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tytułu
zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2013
roku nie występuje. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych
(zlecenie i dzieło) na dzień 31.12.2013 roku wynosiło 455,00zł, płatne do 20.01.2014 roku.

23)

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych. – Deklaracja CIT 8 za 2013 rok,

PIT 4R za 2013 rok.

24)

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W 2013 roku w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.
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