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 Bydgoszcz, 30.03.2011 
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii 
 za 2010 rok 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 
 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii 
 
Siedziba: Klinika Kardiologii, 
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz 
Tel./fax: 52 365 55 53, 52 365 56 53 
 
KRS:0000093440 , data rejestracji: 20.02.2002 
 
REGON: 091246032 
 
Zarząd:  
 
prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz – przewodniczący  
ul. Zelwerowicza 11, 85-193 Bydgoszcz 
 
dr n. med. Jan BłaŜejewski – sekretarz 
ul. Poprzeczna 11a, 85-032 Bydgoszcz 
 
dr n. med. Robert Bujak – członek 
ul. Zacisze 13, 86-031 Osielsko 
 
Cele statutowe: 

1. ochrona i promocja zdrowia, zwłaszcza w zakresie chorób układu krąŜenia, 
2. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, zwłaszcza w zakresie kardiologii. 
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) szybką i nowoczesną diagnostykę kardiologiczną, 
b) udział w badaniach naukowych w zakresie układu sercowo-naczyniowego, 
c) organizowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, 
d) współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami kardiologicznymi, 
e) propagowanie właściwego stylu Ŝycia w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu 
krąŜenia, 
f) współpracę z zakładami pracy w zakresie profilaktyki chorób układu krąŜenia, 
g) pozyskiwanie i unowocześnianie sprzętu diagnostycznego i leczniczego, 
h) organizowanie i finansowanie szkoleń dla personelu medycznego związanego z działalnością Fundacji, 
i) świadczenie usług medycznych, 
j) działalność szkoleniową z zakresu medycyny, w tym organizacja konferencji, seminariów i sympozjów 
naukowych, 
k) organizację wystaw, promocji o charakterze medycznym, 
l) działalność wydawniczą i poligraficzną, 
ł) udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kulturalno-oświatowych. 
 



W 2010 roku Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których poruszył szereg bieŜących zagadnień i 
podjął uchwały w zakresie: 

- przekazania aparatu: echokardiograficznego,  
- dofinansowanie lekarzy Kliniki Kardiologii związane z realizacją badań naukowych i podnoszeniem 

kwalifikacji naukowych, 
- udziału Fundacji w realizacji prestiŜowych programów badawczych dotyczących chorób układu 

krąŜenia, 
- współpracy z firmami na zasadzie promocji firm regionu bydgoskiego i potrzeby pozyskiwania dalszych 

sponsorów celem wspomagania finansowego fundacji, 
- sponsorowania zakupów sprzętu medycznego – monitora Vigillance II, elektrod do systemu CNS, fotela 

medycznego Sonata, komputerowego oraz sprzętu pomocniczego w funkcjonowaniu Kliniki 
Kardiologii, 

- zakupu i prenumeraty literatury medycznej, 
- wspomaganiu wyjazdów naukowych lekarzy i pielęgniarek na sympozja i szkolenia kardiologiczne, 
- sponsorowaniu zakupu sprzętu jednorazowego dla pracowni i poradni Kliniki Kardiologii, 
- zakupu nagród dla wyróŜniających się pracowników z okazji jubileuszu pracy zawodowej. 

   
Fundacja wyraziła wolę dalszej współpracy z firmami polegającą na gotowości objęcia przez lekarzy 

Kliniki Kardiologii kardiologiczną opieką diagnostyczną i konsultacyjną pracowników w zamian za ryczałtowe 
wsparcie finansowe Fundacji. 
Umowy dotyczyły następujących zakładów: 
- Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 
- BANK PKO BP Bydgoszcz 
- FILOFARM Bydgoszcz 
- DROBEX Bydgoszcz 
- Rystor Bydgoszcz 
- PASACO Solec Kujawski 

Zarząd Fundacji popiera nadal taki rodzaj długoterminowej współpracy, gdyŜ daje obu stronom 
oczekiwaną korzyść - dla pracowników firm łatwy dostęp do specjalistycznej aparatury i opieki lekarskiej, a dla 
Fundacji wsparcie materialne na dalszą statutową działalność.  
 Fundacja propagowała zdrową Ŝywność i wspomagające produkty lecznicze produkowane przez firmy z 
naszego regionu w zamian za wsparcie ryczałtowe Fundacji. Dotyczyło to firm: DROBEX, FILOFARM. 
 Fundacja wspierała przez ubiegły rok działania na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Diagnostyki i 
Leczenia Niewydolności Serca poprzez: 
- wspomaganie finansowe podjętych badań naukowych, 
- wspomaganie finansowe wyjazdów słuŜbowych na kardiologiczne konferencje szkoleniowe, 
- zakup sprzętu biurowego potrzebnego do pracy naukowej, 
- zakup literatury kardiologicznej, 
- modernizacja sprzętu komputerowego, 
- współudział w zakupie aparatury uzupełniającej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Diagnostyki i 

Leczenia Niewydolności Serca, 
- zakup płyt muzycznych dla muzykoterapii. 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Odpisy uchwał w załączeniu. 

 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  708 016,67 
w tym: 
- zysk z lat ubiegłych 539 288,59 
- darowizny osób prawnych 77 002,00 
- darowizny osób fizycznych (1% z podatku) 17 913,22 
- badania naukowe 56 955,39 
- przychody finansowe (odsetki bankowe) 2 006,27 
- z tytułu wyceny TFI na dzień zamknięcia funduszy 14 851,20 
 



Informacja o poniesionych kosztach: 309 008,49 
w tym: 
- koszty badań naukowych (w tym umowy dzieło) 46 864,10 
 

- koszty zarządu 58 710,20 
 - amortyzacja 7 196,74 
 - usługi obce (w tym umowy dzieło) 12 865,70 
 - opłaty skarbowe 30,00 
 

- wydatki statutowe 242 051,95 
 dla szpitala  
 - materiały biurowe 3 568,29 
 - materiały medyczne i szkolenia 19 488,91 
 - zakup i modernizacja wyposaŜenia 210 098,75  
 dla Collegium Medicum UMK 
 - wydatki na cele naukowe 8 896,00 
- strata wynikająca z ulokowania finansów w funduszach inwestycyjnych w kwocie 540 000,00  
na dzień zamknięcia 30.07.2010 w kwocie  224 250,43 

 
Zysk Fundacji na dzień 31.12.2010 do przekazania na cele statutowe w następnych latach: 399 008,18 PLN. 
 
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych w swojej działalności. 
 
Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowy zlecenia w swojej działalności. 
 
Fundacja nie udziela poŜyczek pienięŜnych. 
 
Kwota ulokowana na rachunku bankowym w formie lokaty terminowej w PKO S.A.: 420 000,00 zł  
 
Fundacja nie posiada nieruchomości, ani w roku 2010 nie nabyła nowych środków trwałych. 
 
Fundacja nie wykonywała Ŝadnych zleconych prac państwowych, ani z zakresu zamówień publicznych. 
 
Na dzień 31.12.2010 nie było Ŝadnych obciąŜeń podatkowych. 
 
Fundacja posiada naleŜności finansowe na dzień 31.12.2010 na kwotę: 216,68 zł.  
 
Fundacja posiada zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2010 wobec dostawców z tytułu poniesionych 
wydatków statutowych na kwotę: 24 213,38 zł. 
 
W okresie sprawozdawczym nie było Ŝadnych kontroli. 
 
 

 
 
 
 
Bydgoszcz, dnia 30.03.2011 

.............................................................................................  
Przewodniczący Zarządu 

Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii 
 
 

Robert Bujak, Jan BłaŜejewski 

 
.............................................................................................  

Członkowie 
 
 

 
 

Prezes Fundacji 
prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNESPRAWOZDANIE MERYTORYCZNESPRAWOZDANIE MERYTORYCZNESPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE    
z posiedzeń Zarządu w 2010 roku z posiedzeń Zarządu w 2010 roku z posiedzeń Zarządu w 2010 roku z posiedzeń Zarządu w 2010 roku     

 
 Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii w składzie: 
 
– dr hab. med. Władysław Sinkiewicz – przewodniczący, 
– dr n. med. Jan BłaŜejewski – sekretarz, 
– dr n. med. Robert Bujak – członek 
 

odbył w 2010 roku  4 posiedzenia, na których zaakceptował działalność Fundacji i planowane 
wydatki na rzecz Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra J. Biziela w 
Bydgoszczy. 
 
 Posiedzenia odbyły się w pełnym składzie Zarządu Fundacji w dniach: 
– 22.03.2010, 
– 31.05.2010, 
– 04.10.2010, 
– 06.12.2010, 
 

 
na których przyjęto i zaakceptowano uchwały dotyczące działalności Fundacji. 
 
 
 
 
  

 Władysław  Sinkiewicz 
 

Bydgoszcz, dnia 06.12.2010 ............................................................. 
Przewodniczący Zarządu 

Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii 
 
 

Robert Bujak,  Jan BłaŜejewski 
 

................................................................ 
Członkowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilans     na dzie ń 31 grudnia  2010 r. 

   

AKTYWA Stan na 31 XII 
2009r.  

Stan na 31 XII 
2010 r.  

1 3 3 

A. Aktywa trwałe   146.185,13 zł  O zł 
I. Warto ści niematerialne i prawne      
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych     
2.Wartość firmy     
3. Inne wartości niematerialne i prawne     
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     
II. Rzeczowe aktywa trwałe  146.185,13 zł   
1.Środki trwałe   146.185,13 zł   
a) grunty ( w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)     
b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej     
c) urządzenia techniczne i maszyny  146.185,13 zł   
d) środki transportu     
e) inne środki trwałe     
2. Środki trwałe w budowie     
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     
III. NaleŜności długoterminowe     
1. Od jednostek powiązanych     
2. Od pozostałych jednostek     
IV. Inwestycje długoterminowe     
1. Nieruchomości     
2. Wartości niematerialne i prawne     
3. Długoterminowe aktywa finansowe     
a) w jednostkach powiązanych     
 -udziały lub akcje     
-inne papiery wartościowe     
-udzielone poŜyczki     
-inne długoterminowe aktywa finansowe     
b) w pozostałych jednostkach     
 -udziały lub akcje     
-inne papiery wartościowe     
-udzielone poŜyczki     
-inne długoterminowe aktywa finansowe     
4.Inne inwestycje długoterminowe     
V. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe     
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
2.Inne rozliczenia międzyokresowe     
B. Aktywa obrotowe  407.553,27 zł  423.221,56 zł 
I. Zapasy     
1. Materiały     
2. Półprodukty i produkty w toku     
3. Produkty gotowe     
4. Towary     
5. Zaliczki na dostawy     
II. NaleŜności krótkoterminowe                 216,68 zł 
1. NaleŜności od jednostek powiązanych     
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty     



-do 12 miesięcy     
-powyŜej 12 miesięcy     
b) inne     
2. NaleŜności od pozostałych jednostek                 216,68 zł 
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                 216,68 zł 
-do 12 miesięcy                 216,68 zł 
-powyŜej 12 miesięcy     
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń     
c) inne     
d) dochodzone na drodze sądowej     
III. Inwestycje krótkoterminowe  407.553,27 zł  423.004,88 zł 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  407.553,27 zł   423.004,88 zł 
a) w jednostkach powiązanych     
 -udziały lub akcje     
-inne papiery wartościowe     
-udzielone poŜyczki     
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe     
b) w pozostałych jednostkach     
 -udziały lub akcje     
-inne papiery wartościowe     
-udzielone poŜyczki     
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe     
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne  407.553,27 zł  423.004,88 zł 
-środki pienięŜne w kasie i na rachunkach  407.553,27 zł  423.004,88 zł 
-inne środki pienięŜne     
2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe     
Aktywa razem  553.738,40 zł  423.221,56 zł 
   
   
BYDGOSZCZ, DNIA 10.03.2011 R. 
   
Sporządziła:  Anna Piasecka            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilans  na dzie ń 31 grudnia  2010 r. 

   

PASYWA  
Stan na 31 XII 

2009 r.  
Stan na 31 XII 

2010 r. 

1 3 3 
A. Kapitał (fundusz) własny       539 288,59 zł        399 008,18 zł  
I. Kapitał (fundusz) podstawowy            1 000,00 zł            1 000,00 zł 
II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)            1 000,00 zł            1 000,00 zł 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy     
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     
VIII. Zysk (strata) netto        539 288,59 zł        399 008,18 zł 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna     
B. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania         14 449,81 zł          24 213,38 zł  
I. Rezerwy na zobowi ązania     
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     
-długoterminowa     
-krótkoterminowa     
3. Pozostałe rezerwy     
-długoterminowa     
-krótkoterminowa     
II. Zobowi ązania długoterminowe     
1. Wobec jednostek powiązanych     
2. Wobec pozostałych jednostek     
a) kredyty i poŜyczki     
b) z tytułu  emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) inne     
III. Zobowi ązania krótkoterminowe          14 449,81 zł          24 213,38 zł 
1. Wobec jednostek powiązanych     
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     
-do 12 miesięcy     
-powyŜej 12 miesięcy     
b) inne     
2. Wobec pozostałych jednostek          14 449,81 zł          24 213,38 zł 
a) kredyty i poŜyczki     
b) z tytułu  emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności          14 449,81 zł          24 213,38 zł 
-do 12 miesięcy          14 449,81 zł          24 213,38 zł 
-powyŜej 12 miesięcy     
e) zaliczki otrzymane na dostawy     
f) zobowiązania wekslowe     
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń     
h) z tytułu wynagrodzeń     
i) inne     
3. Fundusze specjalne     
IV. Rozliczenie mi ędzyokresowe     



1. Ujemna wartość firmy     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
-długoterminowe     
-krótkoterminowe     
Pasywa razem       553 738,40 zł        423 221,56 zł  
   
BYDGOSZCZ, DNIA 10.03.2011 R.   
   
Sporządziła:  Anna Piasecka   

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kardiologii darowizny od osób prawnych za 2010 rok 

Przeds.Drobiarskie „Drobex” Sp.z o.o. 1 500,00 zł 11.01.2010  
 1 500,00 zł 9.02.2010  
 1 500,00 zł 16.03.2010  
 1 500,00 zł 13.04.2010  
 1 500,00 zł 11.05.2010  
 1 500,00 zł 4.06.2010  
 1 500,00 zł 13.07.2010  
 1 500,00 zł 6.08.2010  
 1 500,00 zł 8.09.2010  
 1 500,00 zł 11.10.2010  
 1 500,00 zł 17.11.2010  
 1 500,00 zł 28.12.2010  

Razem: 18 000,00 zł   
BALTON Sp. z o.o.  10 000,00 zł 12.02.2010  
    
ADP Orphan Pharmaceuticals  1 330,00 zł 23.04.2010  

    
F.W. WULKAN Marynowski  1 000,00 zł 23.09.2010  
    
Zespół Elektrociepłowni SA Bydgoszcz  10 000,00 zł 14.09.2010  

BANK PKO BP 5 000,00 zł 21.05.2010  
Adamed Sp. z o.o.  1 000,00 zł 26.11.2010  
    
Actavis Polska Sp. Z o.o.  1 000,00 zł 26.11.2010  
    
Fundacja im.Prof.L.CeremuŜyńskiego  1 672,00 zł 8.03.2010  
Farmac.Sp.Pracy „Filofarm” Bydgoszcz 20 000,00 zł 29.01.2010  
Papiery Powlekane „PASACO” Sp. Z o.o. 8 000,00 zł 7.05.2010  

  RAZEM  77 002,00 zł 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Darowizny od osób fizycznych  uzyskane w 2010 roku    - OGÓŁEM     17.913,22 pln 
       Wpłaty w ramach 1 % podatku 
 
 
  1. Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz                         7.296,10 pln 
  2. Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz                              4.854,80 pln 
  3. Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz                             1.813,30 pln 
  4. Urząd Skarbowy Toruń                                                   156,60 pln 
  5. Urząd Skarbowy Inowrocław                                          281,50 pln 
  6. Urząd Skarbowy Warszawa                                            356,50 pln 
  7. Urząd Skarbowy Poznań                                                   31,30 pln 
  8. Urząd Skarbowy Wrocław                                              106,30 pln 
  9. Urząd Skarbowy Pruszcz Gdański                                  146,70 pln 
10. Urząd Skarbowy Opole                                                     47,00 pln 
11. Urząd Skarbowy Pradziejów                                             56,70 pln 
12. Urząd Skarbowy Gniezno                                                   1,10 pln 
13. Urząd Skarbowy Gliwice                                                145,40 pln 
14. Urząd Skarbowy Będzin                                                     4,20  pln 
15. Urząd Skarbowy Zabrze                                                   95,80 pln 
16. Urząd Skarbowy Malbork                                                20,20  pln 
17. Urząd Skarbowy Płock                                                   151,90 pln 
18. Urząd Skarbowy Ryki                                                    116,90  pln 
19. Urząd Skarbowy Mogilno                                                62,20 pln 
20. Urząd Skarbowy Szczecin                                                  8,00 pln 
21. Urząd Skarbowy Sulęcin                                                  43,20pln 
22. Urząd Skarbowy Chojnice                                              322,80 pln 
23. Urząd Skarbowy Brodnica                                              121,40 pln 
24. Urząd Skarbowy Świecie                                                353,20 pln 
25. Urząd Skarbowy śnin                                                     161,02 pln 
26. Urząd Skarbowy Legnica                                                    1,10pln 
27. Urząd Skarbowy Otwock                                                  39,80 pln 
28. Urząd Skarbowy Piaseczno                                               26,30 pln 
29. Urząd Skarbowy Łódź                                                         5,80 pln 
30. Urząd Skarbowy Oleck                                                        3,30 pln 
31. Urząd Skarbowy Grudziądz                                               82,50  pln 
32. Urząd Skarbowy Jędrzejów                                                 4,70   pln 
33. Urząd Skarbowy Skierniewice                                           19,40 pln 
34. Urząd Skarbowy Grodzisk Mazow.                                     1,50 pln 
35. Urząd Skarbowy Tychy                                                      31,10 pln 
36. Urząd Skarbowy Działdowo                                               32,80 pln 
37. Urząd Skarbowy w Grójcu                                                 69,10 pln   
38. Urząd Skarbowy Piła                                                           5,60 pln 
39. Urząd Skarbowy Ciechanów                                           108,40 pln 
40. Urząd Skarbowy Nakło                                                   475,80 pln 
41. Urząd Skarbowy Olkusz                                                      5,70 pln 
42. Urząd Skarbowy Drawsko Pomorskie                               70,60 pln 
43. Urząd Skarbowy Częstochowa                                            7,90 pln 
44. Urząd Skarbowy Olsztyn                                                   22,50 pln 
45. Urząd Skarbowy Kościan                                                    9,50 pln 
45. Urząd Skarbowy Aleksandrów Kuj.                                  18,00 pln 
46. Urząd Skarbowy Pruszków                                               19,00 pln  
47. Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp.                                         7,30 pln 
48. Urząd Skarbowy Gdańsk                                                  27,40 pln 
49. Urząd Skarbowy Radom                                                  14,00 pln 
50. Bednarska Dorota                                                             50,00 pln 



NIP 953-15-22-871 
Regon 091246032 
 
 
INFORMACJA DODATKOWA 
 
DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2010 ROK 
 
 
Fundacja „ Na Rzecz Rozwoju Kardiologii”  dokonała rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – w 
Bydgoszczy w dacie dokonania wpisu 19.10.2004 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 
gospodarczy KRS – Rejestr Fundacji pod numerem 0000093440 .                                                        
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII posiada statu s organizacji poŜytku publicznego. 
Aktualny skład osób wchodzących w skład Zarządu: 
              Prezes                                          Sinkiewicz Władysław       
              Sekretarz                                     BłaŜejewski Jan                  
              Członek                                       Bujak Robert                      
Aktualny skład Rady Fundacji:                                                       
Stachowicz Ryszard                                        Drzewiecki Dariusz 
Sadoch Zbigniew                                             Frischke Czesław 
Kopińska Lucyna                                             Popowski Ryszard 
Orłowski Ryszard 
 
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Zdrowia. 
                               
Przedmiotem działalności statutowej organizacji poŜytku publicznego jest: 

- ochrona i promocja zdrowia, 
- prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych. 

 
Zakładowy Plam Kont jak równieŜ zasady księgowania nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego roku. 
Rachunkowość Fundacji prowadzona jest bez zmiany przez Agencję Ekonomiczną „JULIA” Ann ę Piasecką 
działającą na podstawie Zezwolenia Min. Finansów pod nr. 4551.    
 
W roku 2010 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych.                
 
 

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktywa trwałe: środki trwałe. 
 
 
Urządzenia techniczne i maszyny: wartość wg cen zakupu 
  Stan na 1.I.2010       Zwiększenie           Zmniejszenie         Stan na 31.XII.2010 
 
  259.110,79  pln            - 0 -                  224.900,00 pln                34.210,79  pln 
    
   Amortyzacja: wg tabeli amortyzacyjnej 
 
  112.925,66  pln          7.196,74 pln         85.911,61 pln                34.210,79 pln 
 
 
Fundacja nie dokonywała zakupów środków trwałych  w 2010 roku. 
W 2010 roku Fundacja przekazała w formie darowizny na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego 
Nr.2 im dr J. Biziela  aparat echokardiograficzny o wartości 138.988,47 pln. Dokument 
darowizny strony podpisały w dniu 15 marca 2010 r. 
Wartość zakupu wynosiła wg ewidencji 224.900,00 pln a umorzenie do dnia przekazania to 
85.911,61 pln. 
 
Środki trwałe znajdujące się w ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.1010 roku to : 
- projektor Toschiba                    18.090,51 pln 
- Netebook                                     4.168,28 pln 
- Netebook + skaner                      7.952,00 pln 
- Urządzenie wielofunkcyjne        4.000,00 pln 
Łączna wartość środków trwałych zamortyzowanych w 100 % to  34.210,79 pln. 
Środki trwałe słuŜą działalności statutowej Fundacji. 
 
 
Aktywa obrotowe: NaleŜności z tytułu dostaw towarów i usług. 
 
NaleŜności na dzień 31.12.2010 roku w kwocie 216,68 pln naleŜą do krótkoterminowych i są 
uregulowane w styczniu 2011 roku. 
 
 
Aktywa obrotowe: inwestycje krótkoterminowe.                        
  
Fundacja na dzień 31.12.2010 roku posiada środki pienięŜne – bez zmian w banku PKO w 
Bydgoszczy. W kwocie 420.000,00 pln znajdują się środki pienięŜne ulokowane na lokacie 
terminowej. 
Na bieŜącym rachunku bankowym znajduje się kwota 3.004,88 pln. 
Łączna wartość środków pienięŜnych w banku PKO to 423.004,88 pln, uzgodniona 
potwierdzeniem salda z bankiem PKO. 
 
Fundacja nie prowadzi gospodarki kasowej, wszelkie rozliczenia pienięŜne prowadzone są 
przez posiadane ( jedyne) konto bankowe w PKO Bydgoszcz. 
 
 



 
Kapitały własne – Fundusz załoŜycielski. 
 
Fundusz załoŜycielski Fundacji wynosi 1.000 pln i nie uległ zmianie w stosunku do roku 
poprzedniego. Fundusz figuruje jako naleŜna wpłata na poczet kapitału, poniewaŜ nie został 
wpłacony na konto Fundacji. 
 
Kapitały własne: Zysk  netto. 
 
Zysk netto Fundacji wynosi 399.008,18 pln i składa się: 
 

- z zysku osiągniętego w latach poprzednich        539.288,59 pln 
- z nadwyŜki wydatków nad wpływami 

poniesionymi w 2010 roku                           -     140.280,41 pln 
 

Zysk ten zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji w następnych latach. 
 
 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
 
Na dzień 31.12.2010 roku Fundacja nie posiada Ŝadnych rezerw. 
Zobowiązania Fundacji wobec kontrahentów wynoszą 24.213,38 pln i zostały uregulowane w 
styczniu 2011 roku. 
 
 
Suma aktywów i pasywów równa  kwocie bilansowej – 423.221,56 pln  
 
 
RACHUNEK  ZYSKÓW I STRAT   ZA 2010 ROK.  
 
Fundacja śladem lat poprzednich sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 
porównawczym. 
 
 
PRZYCHODY FUNDACJI: 
 
Przychody osiągnięte w 2010 roku ogółem wynoszą :   392.978,51 pln. 
w tym:  wpłaty za prowadzone badania lekarskie               56.955,39 pln 
              darowizny otrzymane od osób fizycznych            17.913,22 pln 
              darowizny otrzymane od osób prawnych              77.002,00 pln 
              przychody finansowe –odsetki bankowe                 2.006,27 pln                              
              przychody operacyjne                                          239.101,63 pln       
                 -wycena na 1.01.2010 r.akcje TFI PKO                 
              zysk pozostały z lat ubiegłych                              539.288,59 pln 
 
                 Ogółem przychody Fundacji                           932.267,10 pln 
 
 



Koszty poKoszty poKoszty poKoszty poniesione w 2010niesione w 2010niesione w 2010niesione w 2010 roku  roku  roku  roku wynwynwynwynoszą ogółem        533.258,92oszą ogółem        533.258,92oszą ogółem        533.258,92oszą ogółem        533.258,92 pln pln pln pln    

 
PowyŜsze koszty poniesiono na: 
           -  utrzymanie Zarządu Fundacji                                    20.092,44 pln 
           -  na prowadzenie działalności statutowej                   242.051,95 pln 
           - koszty wynagrodzeń za badania lekarskie                  46.864,10 pln 
Strata w akcjach T.F.I.PKO                                                    224.250,43 pln            
 
W kosztach Zarządu znajdują się koszty na: 

- usługi obce (prowizje bankowe, opłaty 
pocztowe, obsługa księgowa, telefony itp.)                12.865,70 pln 

           -    amortyzacja środków trwałych                                     7.196,74 pln 
           -    podatki i opłaty skarbowe                                                  30,00 pln 
 

StrataStrataStrataStrata z działalnośc z działalnośc z działalnośc z działalności za 2010i za 2010i za 2010i za 2010 rok  w rok  w rok  w rok  wynosi                 140.280,41ynosi                 140.280,41ynosi                 140.280,41ynosi                 140.280,41 pln pln pln pln    

Zysk uzyskany w latach ubiegłych wynosi               539.288,59 pln 
Ogółem do przekazania na cele statutowe                                                               
 w następnych latach                                                    399.008,18 pln 
 
RóŜnice w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w CIT –8. 
 
Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 róŜni się o wysokość:                                       
 -  przychodów uzyskanych w latach ubiegłych w wysokości 539.288,59 pln pozostających do przekazania w 
ramach działalności statutowej Fundacji. 
-  przychodu z tytułu wyceny na 31.12.2009 / 01.01.2010 roku akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
PKO w kwocie 239.101,63 pln.           Kwota ta nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w 2009 roku. 
Przychody 2010 roku w deklaracji CIT-8   wynoszą:      153.876,88 pln  
Koszty uzyskania przychodu w deklaracji CIT-8            533.258,92 pln 
Strata w deklaracji podatku dochodowego CIT-8           379.382,04 pln 
 
W 2010 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w świetle Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, nie płaciła podatku dochodowego.  
 
 
ZATRUDNIENIE 
 
W 2010 roku  Fundacja nie zatrudniała pracowników na etacie w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenia 
wypłacone były na podstawie umowy o dzieło 
osobom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk  medycznych zgodnie z przedmiotem 
działalności statutowej Fundacji.                
W ciągu roku  Fundacja odprowadzała podatek dochodowy od osób fizycznych w miarę powstawania 
obowiązku podatkowego (umowy o dzieło) za przeprowadzone badania medyczne do Drugiego Urzędu 
Skarbowego. Deklaracje PIT-4 R oraz PIT-11 złoŜone zostały we właściwych Urzędach Skarbowych oraz 
przekazane Zleceniobiorcom we właściwych terminach. 
 
 
Pozostałe dane zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat za 2010 rok. 
 
 
Bydgoszcz, dnia  10 marca 2011 r. 
 
 
Sporządził: Anna Piasecka 



Bydgoszcz, dnia 10 marca 2011 r. 

 
Sporządził: Anna Piasecka 

RACHUNEK WYNIKÓW SPORZ ĄDZONY ZA OKRES 2010 ROKU 

Wyszczególnienie 
Stan na koniec 

poprzedniego roku 
Stan na 31.12. 2010 r. 

0 1 2 
A. przychody z działalności statutowej 01             962.975,63 691.159,20 
I.  składki brutto określone statutem 02   
II.  inne przychody określone statutem 03             962.975,63 691.159,20 
B. koszty realizacji zadań statutowych 04             127 288,02 288.916,05 
C. wynik finansowy na działalności 
statutowej – wielkość dodatnia lub 
ujemna (A-B) 

05              835.687,61 402.243,15 

D. koszty administracyjne 06               58.710,20   20.092,44 
I.  zuŜycie materiałów i energii 07                      73,34   
II.  usługi obce 08               13.294,40   12.865,70 
III.  podatki i opłaty 09                    354,66            30,00 
IV.  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 

10 
 

 
 

V. amortyzacja 11                44.980,00     7.196,74 
VI.  pozostałe 12          7,80     
E. pozostałe przychody operacyjne            13   239.101,63 

F. pozostałe koszty operacyjne 14              239.101,63  
G. przychody finansowe 15                  1.412,81         2.006,27 
H. koszty finansowe 16  224.250,43 
I.  wynik finansowy brutto na całokształcie 
działalności – wielkość dodatnia  
lub ujemna (C-D+E-F+G-H) 

17              539.288,59   399.008,18 

J. zyski i straty nadzwyczajne 18   
I.  zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 19   
II.  straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 20   
K. wynik finansowy ogółem (I-J) 21              539.288,59   399.008,18 
I.  róŜnica zwiększająca koszty roku 
następnego – wielkość ujemna 

22 
  

II.  róŜnica zwiększająca przychody roku 
następnego – wielkość dodatnia 

23             539.288,59   399.008,18 


