SPRAWOZDANIE
Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2014 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).
Szpital/placówka służby
zdrowia
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny w
Warszawie
Wojewódzki
Szpital
Zespolony
im.
L.
Rydygiera w Toruniu
Centrum
Ginekologii,
Położnictwa
i

Zakres współpracy

uwagi

Przygotowanie do otwarcia
placówki
banku
mleka
kobiecego
Patronat nad placówka banku
mleka kobiecego

Otwarcie
14.01.2015 r.

Przygotowanie do
placówki
banku
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otwarcia
mleka

placówki

27.05.2014 r. – pierwsze
urodziny bmk w Toruniu



Neonatologii w Opolu
kobiecego
Szpital
Położniczo- Przygotowanie do otwarcia
Ginekologiczny Ujastek placówki
banku
mleka
w Krakowie
kobiecego
Fundacja prowadzi działalność mającą na celu uregulowanie zapisów prawnych na
szczeblu ogólnopolskim dotyczących zasad funkcjonowania placówek banku mleka
kobiecego (§ 7 pkt 1 f). W skład Zespołu do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego
(zarządzenie nr 71/14 z dnia 12.03.2014 r. Głównego Inspektora Sanitarnego) wchodzą z
ramienia Fundacji: dr Aleksandra Wesołowska (Prezes Fundacji), dr Urszula BernatowiczŁojko (Rada Naukowa Fundacji), członkiem zespołu jest także prof. Maria Katarzyna
Borszewska-Kornacka (przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji, w zespole reprezentuje
WUM). Zespół powołano w celu dokonania analizy obowiązujących przepisów prawa
mających zastosowanie do działalności laktariów, a także opracowanie propozycji zasad
kwalifikacji kobiet, które mogą być dawczyniami mleka oraz zasad pobierania, pasteryzacji
i przechowywania mleka kobiecego. W roku 2014 odbyły się dwa posiedzenia komisji
(16.04.2014 r., 31.10.2014 r.).
Przedstawiciel Rady Naukowej Fundacji dr Urszula Bernatowicz-Łojko uczestniczyła także
w zorganizowanej w Sejmie RP debacie pt. „Nasze dzieci mogą być prawidłowo żywione.
Od poczęcia do 3 roku życia” (18.12.2014 r.)



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 integrację środowiska naukowego różnych
dziedzin (fizycy, lekarze klinicyści, dietetycy) w ramach ogólnopolskich projektów
badawczych dotyczących mleka kobiecego (§ 7 pkt 1e, j).
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Tytuł wniosku

Do
kogo Konkurs
składany

Wynik
aplikacji/realizacj
a
II
Konkurs Wniosek przyjęty,
Programu
umowa
na
i Innowacje
realizację badania
Społeczne
podpisana w 2015
r.

uwagi

„Laktotechnologi
a jako odpowiedź
na
specjalne
potrzeby
żywieniowe
dzieci urodzonych
przedwcześnie”

Narodowe
Centrum
Badań
Rozwoju

FBMK jako lider
konsorcjum
w
składzie:
WUM,
SGGW,
Instytut
Wysokich Ciśnień
PAN,
Bank
Żywności SOS



Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka
(ang. EMBA) poprzez udział delegatów Fundacji w międzynarodowych zjazdach i
konferencjach (§ 7 pkt 1i). Jest także uczestnikiem specjalistycznych konferencji
krajowych.
Tytuł konferencji

termin

Aktualności
6.12.2014,
Ginekologia
i Warszawa
Położnictwo 2014

Konferencja
dla
położnych
„Procedury i emocje
–
profesjonalna
relacja położonej z
kobietą”
Międzynarodowe
Forum
dotyczące
poprawy
standardów opieki
nad noworodkami
„Postawmy razem
pierwsze kroki”
Spotkanie
nt.
zainicjowania
działań na rzecz
poprawy
zdrowia
dzieci i młodzieży w
woj.
Kujawskopomorskim
Szkolenie
pt.
Komunikacja:
rozwiązywanie
konfliktów,
mediacje
i
negocjacje
„Making
Donor
Breastmilk
go
futher”

13-14.11.2014
Warszawa

organizator

Charakter udziału
Fundacji
VM Media sp. z o.o. Stoisko Fundacji
VM Group sp.k.
(przewodniczący
Komitetu
Naukowego prof. M.
Wielgoś)
r., Fundacja Rodzić po Stoisko Fundacji
ludzku

13-14.11.2014,
Warszawa

Koalicja
Wcześniaka

22.10.2014,
Ciechocinek

Urząd
Uczestnictwo
Marszałkowski Woj. U. BernatowiczKujawskoŁojko
Pomorskiego

20-22.10.2014

Fundacja
Mediacji

2-3.10.2014,
Londyn

dla Uczestnictwo
A. Wesołowska

–

Rozwoju Uczestnictwo
pracownika
A. Studniczek

United
Kingdom Uczestnictwo
Association for Milk A. Wesołowska,
Banking (UKAMB) U. BernatowiczŁojko,
E. Sinkiewicz-Darol
Recent
scientific 6.06.2014, Nantes, European Milk Bank Uczestnictwo
progres on humann Francja
Association (EMBA) A. Wesołowska,
milk and its use for
Z. Słodkowska
preterm infants –
2nd edition
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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. Przedstawiciele Fundacji są autorami prac na w/w tematy w pracach
zbiorowych, czasopismach itp. (§ 7 pkt 1c).
Tytuł publikacji
wydawca
Niezbędnik Rodzica Fundacja
Wcześniaka
Wcześniak Rodzice
Rodzicom
Liczy się każda Fundacja
Bank
kropla. O karmieniu Mleka Kobiecego
piersią dla mamy i
taty.
Zostań dawczynią Fundacja
Bank
mleka
kobiecego! Mleka Kobiecego
informacje
dla
kobiet, które chcą
oddawać
swoje
mleko dla innych
dzieci do Banku
Mleka Kobiecego
Co to jest bank Fundacja
Bank
mleka kobiecego? Mleka Kobiecego
Informacje
dla
rodziców
Mleko matki w Fundacja
Bank
domu i w szpitalu
Mleka Kobiecego



Rodzaj publikacji
Autor
Poradnik
dla A. Wesołowska
rodziców – praca
zbiorowa
poradnik
Praca zbiorowa

ulotka

Red. Merytoryczna
A. Wesołowska,
U. BernatowiczŁojko

ulotka

Red. Merytoryczna
A. Wesołowska,
U. BernatowiczŁojko

ulotka

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 organizację spotkań lub udział w charakterze wykładowców,
panelistów itp.
Tytuł konferencji

termin

II
Ogólnopolska 12-13.12.2014
Konferencja
„Skutecznie
o
laktacji i karmieniu
piersią”

organizator

Charakter udziału
Fundacji
Dr A. Wesołowska –
prowadzenie sesji pt.
i „Dzielenie
się
mlekiem ludzkim”

Polskie
Towarzystwo
Konsultantów
Doradców
Laktacyjnych,
Zakład Dydaktyki
GinekologicznoPołożniczej
Wydziału Nauki o
Zdrowiu WUM
II
Konferencja 18.10.2014
Mamania
Panelista
Bliskości
I. Paczesna
Szkolenie
dla 04.12., 10.12.2014 Fundacja
Bank Organizator
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w

personelu
r.
medycznego
w
Szpitalu
Specjalistycznym
im. Świętej Rodziny
w Warszawie



Mleka Kobiecego

ramach
projektu
Mleko
mamy
–
lokata w zdrowie.
Szkolenia
w
Regionalnym Banku
Mleka
Kobiecego
w Warszawie
o Partner konferencji.

Konferencja
9.05.2015,
Centrum Nauki
naukowoWarszawa
Laktacji
szkoleniowa „Mleko
matki to fenomen
natury – dajmy go
dzieciom”
Konferencja
21-22.03.2014 r., Media Press Sp. z
„Standardy
Warszawa
o.o.,
Wydawca
Medyczne
w
czasopisma
praktyce
"Standardy
neonatologicznej i
Medyczne
pediatrycznej”
Pediatria”.
Kursy „Karmienie 11.02
Katowice, Centrum Nauki o
piersią i mlekiem 16.10 Łódź
Laktacji
kobiecym
wcześniaków
i
dzieci
chorychstandard opieki w
szpitalach
III
poziomu
referencyjnego”
Fundacja promuje ideę banków mleka kobiecego (§ 7 pkt 1a,

Wykład
Wesołowska

dr A.

Zajęcia prowadzone
przez A. Wesołowską
w
ramach
partnerstwa Fundacji
BMK z CNoL

c, d) angażując się w

inicjatywy społeczne i samorządowe, biorąc udział w konkursach dla ngo, udzielając
indywidualnego wsparcia matkom karmiącym.
Inicjatywa/tytuł
Organizator/Partner
wniosku
IV spotkanie Forum Mazowiecki
Urząd
Zdrowia 13.10.2014r.
Wojewódzki
w
Warszawie
Akademia „Mama Pyta”

Mleko mamy – lokata w Urząd
M.
zdrowie. Szkolenia w Warszawy
Regionalnym
Banku
Mleka
Kobiecego
w Warszawie
Porady
indywidualne, Fundacja BMK
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Charakter
udziału
Fundacji/Wynik wniosku
Udział w spotkaniu

Przedstawiciele
Fundacji
prowadzą warsztaty i seminaria
dla rodziców w ramach
ogólnopolskiej
serii
konferencji (Wrocław, Olsztyn,
Szczecin, Białystok, Poznań,
Gdańsk, Kraków, Katowice,
Łódź)
St. Wnioskodawca,
wniosek
przyjęty do realizacji na lata
2014-2016.
Działalność

statutowa

wypożyczenia
laktacyjnego

3)

sprzętu

Fundacji;
poradnictwo
telefoniczne,
mailowe,
pośrednictwo w dotarciu do
profesjonalistów

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Realizacja zadania pt. “Mleko mamy – lokata w zdrowie. Szkolenia w Regionalnym Banku Mleka
Kobiecego w Warszawie” współfinansowanego ze środków M. St. Warszawy. Projekt polega na
organizacji uroczystego otwarcia Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Warszawie i
przeprowadzeniu serii szkoleń adresowanych do rodziców, w szczególności kobiet w wieku
prokreacyjnym i w różnej sytuacji zdrowotnej (kobiety starające się o dziecko, kobiety w ciąży,
matki karmiące, rodzice wcześniaków i małych dzieci), oraz personelu Szpitala. Zadanie
realizowane w latach 2014-2016. Przyznana kwota dofinansowania w 2014 r. – 35000 zł.
Umowy sponsoringowe:


Z dnia 17.09.2014 r. zawarta z Sequoia Sp. z o.o. na kwotę 3000 zł na udział jednej osoby
w Zjeździe UKAMB („Making Donor Breastmilk go futher”) w Londynie w dniach 23.10.2014 r.



Z dnia 17.05.2014 r. zawarta z Holbex sp.z o.o. na kwotę 2000 zł oraz materiały rzeczowe
(paczki, materiały edukacyjne, poradnik z próbką Femaltiker) dla pacjentek oddziału
położniczego w Toruniu.



Z dnia 22.05.2014 r. zawarta z Sequoia sp. z o.o. na kwotę 2000 zł oraz produkty marki
Omegamed dla mam współpracujących z bankiem mleka w Toruniu.



Z dnia 6 maja 2014 r. zawarta z Sequoia sp. z o.o. na kwotę 12000 zł oraz materiały dla
pacjentek szpitala w Warszawie i druk ulotki „Mleko mamy w domu i w szpitalu”.

4)

Odpisy uchwał zarządu fundacji;

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji BMK z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zmiany waluty funduszu
założycielskiego Fundacji Bank Mleka Kobiecego.
Uchwała nr 2/2014 z dnia 18marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do akceptacji i podpisywania
dokumentów finansowo-księgowych.
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 89.677,31 PLN, w tym 5.348,10 PLN tytułem darowizn, 28.274,00
PLN tytułem dotacji, 56.034,65 PLN z działalności gospodarczej, pozostałe przychody operacyjne
to kwota 10,83 PLN i 9,73 PLN to przychody finansowe z tytułu odsetek.
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W 2014 roku Fundacja otrzymała środki ze źródeł publicznych, dotację w kwocie 35.000,00 PLN z
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, na współfinansowanie zadania „Mleko mamy- lokata w
zdrowie. Szkolenia w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Warszawie. Okres realizacji: od
1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Z kwoty tej wykorzystano, rozliczono i zaliczono do przychodów statutowych Fundacji kwotę 28.274,00 PLN.
6)

Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Fundacja w 2014 roku nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.
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 - 53.338,27 PLN

c)

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - 62,48 %.
8)

9)

Informacje o poniesionych kosztach na:
a)

realizację celów statutowych - 95.184,43 PLN

b)

administrację - 22.518,86 PLN

c)

działalność gospodarczą - 2696,38 PLN

d)

pozostałe koszty i koszty finansowe – 113,10 PLN

Dane o zatrudnieniu w fundacji
W 2014 roku Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę.

10)

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
a)

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 32.792,96 PLN

b)

nagrody (nie dotyczy)

c)

premie (nie dotyczy)

d)

inne świadczenia - (nie dotyczy)

e)

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – (nie

dotyczy)
11)

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a)

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

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, (nie dotyczy)
b)

wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia; (nie dotyczy)
12)

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło;
7

Koszty związane z zawartymi przez Fundację w 2014 roku umowami cywilno-prawnymi (zlecenie i
dzieło) to kwota 33.051,00 PLN.
13)

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

wysokości: Nie dotyczy

14)

a)

ze wskazaniem pożyczkobiorców,

b)

ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,

c)

podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;

Rachunki bankowe w BGŻ SA
stan rachunku nr 10 2030 0045 1110 0000 0345 7490 na dzień 31.12.2014 r. – 8.303,15 PLN
stan rachunku nr 45 2030 0045 1110 0000 0395 6410 na dzień 31.12.2014 r. – 3.692,77 PLN
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 2014 roku nie sporządzano sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.
20)

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
W 2014 roku nie sporządzano sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.
21)

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz

wynik finansowy tej działalności;


Projekt pt.”Mleko mamy – lokata w zdrowie. Szkolenia w Regionalnym Banku Mleka
Kobiecego w Warszawie” współfinansowany ze środków M. St. Warszawy. Projekt
realizowany w okresie 1.11.2014 r. do 31.12.2016 r. Koszty zadania ogółem w latach 20142016 - 75 880 zł, w tym kwota dofinansowania 59 400 zł. Koszty zadania ogółem w roku
2014 – 43780 zł, w tym kwota dofinansowania w 2014 r. – 35000 zł, rozliczenie projektu za
rok 2014 z dnia 31.01.2015 r. kwota ogółem 36 213,50 zł, w tym kwota dofinansowania
28 274 zł.



Decyzja z dnia 14.10.2014 r. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o
przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt. “Laktotechnologia jako
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odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie” złożonego
w ramach II Konkursu Programu Innowacje Społeczne przez konsorcjum w składzie:
Fundacja BMK, (lider), Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress, SGGW, Fundacja Bank
Żywności SOS, WUM. Podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu w 2015 r.
22)

Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;

Fundacja na dzień 31.12.2014 roku nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tytułu
zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2014
roku nie występuje. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od umowy o pracę i umów
cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło) na dzień 31.12.2014 roku wynosiło 0,00 zł.
23)

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych. – Deklaracja CIT 8 za 2014 rok,

PIT 4R za 2014 rok.
24)

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W 2014 roku w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.
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