Glasgow, 06.10.2017
Oświadczenie
W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi działalności Fundacji Bank Mleka
Kobiecego, uprzejmie informuję, że na przychody statutowe Fundacji w 2016 r. składają się:
Umowa o wykonanie projektu w ramach Programu Innowacje
Społeczne z NCBiR, projekt Laktotech 398 712,17
Umowa
na
realizację
Urząd m.st. Warszawy

zadania

publicznego

12 200,00

Darowizny -

23 296,95

Dotacja z innych źródeł -

100 000,00

1%

3 088,40

Grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. “Latotechnologia
jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie –
Laktotech” został przyznany na drodze oceny oferty Fundacji złożonej w II konkursie
Innowacje Społeczne rozstrzygniętym w 2014 r. Projekt realizowany jest przez w latach
2015-2018 przez konsorcjum w składzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Wysokich Ciśnień Unipress PAN, Fundacja
Bank Żywności SOS oraz Fundacja Bank Mleka Kobiecego jako Lider.
Kwota wykazana w przychodach Fundacji z 2016 r zawiera środki, które wpłynęły na konto
Fundacji w 2016 roku oraz te, które wpłynęły w 2015 roku, ale dotyczyły kosztów poniesionych
w 2016 roku.
Na stronie internetowej www.bankmleka.pl znajdują się sprawozdania finansowe z roku 2015
i 2016 złożone do Urzędu Skarbowego, gdzie widnieją kompletne kwoty związane z kosztami
i przychodami Fundacji.
Pragnę podkreślić, że wszystkie środki pozyskiwane przez Fundację z budżetu państwa
są systematycznie i zgodnie z wymogami rozliczane w instytucjach zamawiających
realizację poszczególnych zadań. Fundacja, którą kieruje wystrzega się konfliktu
interesów i nie aplikuje o środki do Instytucji Państwa gdzie konflikt ten mógłby zaistnieć.
Badania prowadzone w ramach projektu Laktotech mają na celu standaryzację i optymalizację
przetwarzania mleka kobiecego gromadzonego i przekazywanego potrzebującym pacjentom
przez banki. Wyniki prac doświadczonego i prężnego zespołu naukowców staną się podstawą
do rozwiązań systemowych i prawnych związanych z działalnością banków mleka kobiecego
w Polsce.
Na stronie internetowej www.bankmleka.pl znajdują się sprawozdania finansowe z roku 2015
i 2016 złożone do Urzędu Skarbowego, gdzie widnieją kompletne kwoty związane z kosztami
i przychodami Fundacji.
Fundacja Bank Mleka Kobiecego została powołana z inicjatywy matek karmiących. Jej
działalność koncentruje się na ratowaniu życia dzieci urodzonych przedwcześnie poprzez

promowanie karmienia piersią i bezpiecznego dzielenia się pokarmem w placówkach banku
mleka. Sukces działalności Fundacji i dynamiczny rozwój sieci banków mleka został
dostrzeżony w gronie międzynarodowym. Podczas trwającej od wczoraj konferencji
Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (EMBA) w Glasgow wystąpienia polskiej
reprezentacji dotyczące m.in. wyników badań projektu Laktotech, wzbudziły duże
zainteresowanie międzynarodowego grona ekspertów.
Z poważaniem
dr Aleksandra Wesołowska
Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego

