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Nazwa, siedziba, adres, KRS, REGON 

 

 

 Nazwa jednostki: Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca. 

 Status organizacji pożytku publicznego. 

 Siedziba i adres jednostki: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 182. 

 Właściwy sąd i organ prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Gliwicach – X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

 Numer pozycji rejestru (numer KRS): 0000219230, 

 Numer identyfikacyjny REGON: 278324069 

 Skład Zarządu Fundacji przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

Nazwisko Imiona Numer  

PESEL 

Funkcja w organie 

reprezentującym 

Adres 

zamieszkania 

Gucwa- 

Lukoszczyk 

Agnieszka, 

Anna 

72070605803 Prezes Zarządu  41-923 Bytom, 

ul Stolarzowicka 

72/9 

Strojek Krzysztof 58110601756 Członek Zarządu 41-800 Zabrze, 

ul. Staropolska 6 

Konka Adam, Piotr 72071700293 Członek Zarządu 00-132 

Warszawa, 

ul. Grzybowska 

16/22 m 510 

 

 

 

1. Cele statutowe Fundacji 

  

Celem działania Fundacji jest wspieranie działań na rzecz: 

a) Podnoszenia jakości, unowocześnienia i kompleksowości metod leczenia osób 

dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych 

i transplantacyjnych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz innych 

zakładów opieki zdrowotnej 

b) Prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres 

kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii oraz innych nauk medycznych 

c) Wspieranie osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej 

i majątkowej 

 

 

 

 

 



 3 

2.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych 

 

A.  ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Fundacja cele wymienione w pkt. 1 realizuje poprzez: 

 finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 

 finansowanie lub dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, 

związanych z działalnością określoną w pkt. 1 

 doskonalenie kadr związanych z działalnością określoną w pkt. 1, w tym: 

 przekazywanie darowizn na cele naukowe, 

 współudział w organizowaniu i finansowaniu stażów krajowych i zagranicznych, 

 popularyzacja osiągnięć i dokonań związanych z leczeniem chorób serca  

 organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów oraz konferencji naukowych 

związanych z działalnością określoną w pkt. 1, samodzielnie lub w drodze 

współpracy, 

 prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej 

lecznictwa chorób serca, 

 finansowanie bądź  dofinansowanie badań i prac wdrożeniowych związanych z 

działalnością określoną w punkcie 1, 

 finansowanie różnych form dokształcania, 

 fundowanie nagród za osiągnięcia naukowe i popularyzację dokonań kardiologii, 

kardiochirurgii i transplantologii, 

 

 Udzielenie pomocy oraz wsparcia rzeczowego lub finansowego osobom czasowo lub trwale 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

 Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej osobom i jednostkom 

podejmującym lub prowadzącym działalność społecznie użyteczną. 

 

 

Fundacja, działając zgodnie ze swoimi celami statutowymi, realizując wytyczne Rady Fundacji 

dotyczące wydatkowania środków finansowych, w porozumieniu z dyrekcją szpitala i kierownikami 

poszczególnych klinik Centrum, przedsięwzięła następujące czynności: 

 

Styczeń 2014 

 Uczestnictwo w projekcie „eduGRANT z projektem po nowe technologie” (uzyskana pomoc 

de minimis) - realizowanym przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im Prof. Zbigniewa 

Religi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, szkolenia z języka 

angielskiego oraz z zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. 
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 Prowadzenie projektu szkoleniowego pt. ‘EURO-medycyna’, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny ‘Kapitał ludzki’, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, skierowanego 

do pielęgniarek/pielęgniarzy i opiekunów medycznych – specjalistyczne szkolenia medyczne 

i językowe (j. angielski lub j. niemiecki) dla 120 uczestniczek/uczestników. 

 Prowadzenie akcji wspierającej transplantację serca i płuc w Polsce i za granicą. 

 Prowadzenie akcji "Wszystkie dzieci są nasze", która polega na świadczeniu pomocy 

organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz najmłodszych pacjentów leczonych 

w oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych. 

 Uczestnictwo w Koncercie Noworocznym w Domu Muzyki i Tańca 04.01.2014 

na zaproszenie Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. 

 Uczestnictwo w II Konferencji Naukowej na Zamku Królewskim w Sandomierzu                 

07-08.01.2014 w ramach prowadzonej działalności statutowej. 

 Finansowanie uczestnictwa trzech pielęgniarek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

w XVI Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych w dniach 17-18.01.2014 w ramach 

podnoszenia kompetencji zawodowych kadry medycznej Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu. 

 Uczestnictwo w XXII Gali wręczania Laurów Umiejętności i Kompetencji 2013 

na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Prezydent Zabrza Małgorzaty 

Mańki-Szulik 18.01.2014. 

 Współorganizacja "Dnia Transplantologa" w Zamościu i Kluszkowcach 26.01.2014.  

 Uczestnictwo w VII Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji 

w narciarstwie alpejskim i biegowym im. Marcina Korzenickiego 29.01-01.02.2014 

w Kluszkowcach w ramach propagowania wiedzy nt. transplantacji narządów. 

 Finansowanie pobytu dwóch lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w  Zabrzu                     

w VIII Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej Najnowszych Technik 

Kardiochirurgicznych, Klinika Uniwersytecka w Lipsku. 

 Zakup trzech tablic informacyjnych na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Śląskiego Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu, pawilon "B", w ramach prowadzonej działalności statutowej. 

Luty 2014  

 Prowadzenie zbiórki publicznej do skarbon stacjonarnych umieszczonych                                

w terminalach A i B hal odpraw pasażerskich lotniska Katowice -  zgodnie z decyzją 
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Marszałka Województwa Śląskiego nr 350/2014 z dn. 21.02.2014, z przeznaczeniem 

zebranych środków na zakup aparatu do diagnostyki holterowskiej oraz wózka 

opatrunkowego dla gabinetu zabiegowego Zespołu Poradni Specjalistycznych Śląskiego 

Centrum Chorób Serca  w  Zabrzu. 

 Uczestnictwo w projekcie „Współpraca – to się opłaca!!!” realizowany przez Miasto Zabrze 

wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zespół do współpracy z NGO). 

 Współorganizacja szkolenia "Nowe techniki operacyjne" w dniach 01-03.02.2014 i pobytu 

wykładowcy Profesora Pier Paolo Zanettiego. 

 Uczestnictwo w XXIII Spotkaniu Sadowniczym w Sandomierzu 05-06.02.2014 – celem 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 Obsługa szkolenia 06-07.02.2014 "Controling i budżetowanie" dla pracowników administracji 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  

 Współorganizacja  szkolenia dla kadry medycznej SCCS w Zabrzu na temat nowoczesnej 

małoinwazyjnej kardiochirurgii i uczestnictwa wykładowcy Doktora Va Sanaubramani 

w dniach 09-12.02.2014 w ramach prowadzonej działalności statutowej. 

 Uczestnictwo w walentynkowych odwiedzinach dzieci z Poradni Transplantacyjnej                      

w budynku „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 11.02.2014.  

 Uczestnictwo w XXIX Międzynarodowych Targach Branży Sportowej i Outdoorowej 

KIELCE SPORT ZIMA 12-15.02.2014.  

 Współorganizacja szkolenia dotyczącego badań diagnostycznych w kardiochirurgii – 

działalność pozwalająca na podnoszenie wiedzy kadry medycznej Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu  

 Współorganizacja warsztatów kardiochirurgicznych w SCCS w Zabrzu 

 Uczestnictwo w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 19-20.02.2014 w Warszawie  

na zaproszenie Oficyny Wydawniczej OiKOS – organizator wydarzenia – działalność 

propagująca ideę transplantacji narządów.  

 Uczestnictwo w III Balu Charytatywnym „Otwartych Serc” w Krośnie 22.02.2014 

organizowanym przez Fundację Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. 

Marzec 2014  

 Uczestnictwo w IV edycji „Biegu po Nowe Życie” w Wiśle 01.03.2014 w ramach programu 

„Tak dla Transplantacji”. 

 Uczestnictwo w Spotkaniu na Zamku Królewskim w Sandomierzu 05.03.2014.  
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 Dofinansowanie udziału lekarza Oddziału Chorób Serca i Naczyń SCCS w Zabrzu                               

w XX Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK 

i International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology w dniach 05-08.03.2014 

celem podnoszenia kompetencji zawodowych kadry medycznej Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu.  

 Finansowanie udziału dwóch lekarzy I Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, 

Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w SCCS w Zabrzu w XX Konferencji 

Szkoleniowej i XVI Międzynarodowej Konferencji Wspólnej SENiT oraz ISHNE 

w Zakopanem-Kościelisku w ramach działalności statutowej. 

 Finansowanie szkolenia nt. "Obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-

PUAP" dla pracowników księgowości i administracji szpitala, w związku                                 

z założeniem przez SCCS w Zabrzu konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej w ramach działalności statutowej. 

 Organizacja III edycji akcji „Serce pełne warzyw i owoców” w Centrum Handlowym Pogoria 

w Dąbrowie Górniczej 22.03.2014 - promowanie profilaktyki zdrowotnej, dobór odpowiedniej 

diety oraz uprawiania aktywności fizycznej bez względu na wiek czy przebyte choroby oraz 

upowszechnianie wiedzy dotyczącej transplantacji narządów (wspólnie z Polskim 

Stowarzyszeniem Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki, Stowarzyszeniem Edukacja – 

Rozwój – Aktywizacja, Kołem Gospodyń Wiejskich). 

 Uczestnictwo w II Konferencji Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Katowicach 

29.03.2014 – w ramach podnoszenia kompetencji kadry medycznej.  

              

Kwiecień 2014  

 Dofinansowanie udziału lekarza SCCS w Zabrzu Oddział Kardiochirurgii w Kongresie 

Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc (ISHLT) w San Diego, USA 10-

13.04.2014 – wymiana doświadczeń i podnoszenie kompetencji kadry medycznej Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  

 Współorganizacja X Jubileuszowego Zjazdu Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli                         

11-13.04.2014 – krzewienie idei transplantacji narządów. 

 Uczestnictwo w Crossie Straceńców w Głogowie 25-26.04.2014 – celem upowszechniania 

idei transplantacji narządów w ramach programu „Tak dla Transplantacji”. 

 Uczestnictwo w XV Międzynarodowych Górskich Zawodach Balonowych w Krośnie 30.04.-

04.05.2014 – w ramach programu „Tak dla Transplantacji”.  
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Maj 2014 

 Uczestnictwo w seminarium upowszechniającym zasady zarządzania finansami                     

w NGO 06.05.2014 (zorganizowanym przez Fundację dla Polski, Polsko-Amerykański 

Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundację Pricewaterhouse Coopers pod 

nazwą „Drogowskaz dla NGO”.  

 Uczestnictwo w VI Kongresie Gospodarczym w Katowicach 07-09.05.2014.  

 Współorganizacja z Kołem Terenowym Diabetyków w Goczałkowicach-Zdrój                             

i Czechowicach-Dziedzicach IV edycji akcji „Serce pełne warzyw i owoców”                          

w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach 10.05.2014 – akcja 

prozdrowotna mająca na celu promowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, kwestie 

doboru odpowiedniej diety oraz uprawiania aktywności fizycznej bez względu na wiek czy 

przebyte choroby oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej transplantacji narządów  

 Uczestnictwo w Pikniku Sportowym w Centrum Handlowym Europa Centralna                     

w Gliwicach 11.05.2014 – bieg na rzecz niepełnosprawnych dzieci, promowanie aktywności 

fizycznej bez względu na wiek i przebyte choroby.  

 Finansowanie udziału lekarza SCCS Odział Serca i Naczyń w XVI Konferencji Sekcji 

Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniach 16-17.05.2014              

w Lublinie w ramach działalności statutowej.  

 Szkolenie dla perfuzjonistów "Kardiochirurgia małoinwazyjna - doświadczenia zabrzańskie" 

– podnoszenie kompetencji kadry medycznej celem poprawy jakości metod leczenia osób 

dorosłych i dzieci w oddziałach szpitalnych.  

 Uczestnictwo w imprezie plenerowej „Majowe Granie” w Parku Dubiela w Zabrzu 

24.05.2014 – celem promocji zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku, dbania 

o swoje serce oraz upowszechniania wiedzy na temat transplantacji narządów.  

 Uczestnictwo w VII Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie 26.05.2014 w Śląskim 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu (wykład Prezes Zarządu Agnieszki Gucwa – Lukoszczyk 

nt. „Promocja zdrowia widziana oczami fundacji”). 

 Uczestnictwo w XXI Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej i XV Warsztatach 

Kardiologii Inwazyjnej (29-30.05.2014) – celem upowszechniania idei transplantacji 

narządów w ramach programu „Tak dla Transplantacji” w Multikinie w Zabrzu.  

 Finansowanie zakupu dwóch par słuchawek lekarskich dla Pracowni Badań Czynnościowych 

Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w ramach działalności statutowej.  

 Finansowanie zamieszczenia publikacji naukowej lekarza Pracowni Immunologii 

Transplantacyjnej w czasopiśmie "Annales of Transplantation" jako działalność na rzecz 
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podnoszenia kompetencji kadry medycznej Śląskiego Centrum Chorób Serca                             

w Zabrzu.  

Czerwiec 2014  

 Uczestnictwo w  XXIV Białej Niedzieli (01.06.2014 r.) – coroczna akcja Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu polegająca na prowadzeniu bezpłatnych konsultacji 

i badań pod katem chorób układu krążenia – promocja zdrowia. 

 Uczestnictwo w Światowym Dniu Dziecka w Śląskim Centrum Chorób Serca                     

w Zabrzu w Poradni Transplantacyjnej w budynku „B”, Poradni Kardiologicznej oraz 

Oddziale Kardiologii Dziecięcej w budynku „A” 03.06.2014.  

 Uczestnictwo w odwiedzinach w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Lublińcu w ramach programu „Tak dla transplantacji”. 

 Dofinansowanie pobytu Profesora Francois Hitchcocka i dr Marianne                         

Nijsen-Karelse w Polsce podczas szkoleń kadry medycznej Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu (03-16.06.2014) – w ramach działalności statutowej.  

 Uczestnictwo w XXX-leciu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie               

w Zabrzu połączonym z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  05.06.2014.  

 Organizacja X Jubileuszowego Rajdu Rowerowego „Składaki na Wheelerze”  Zabrze - 

Dąbrowa Górnicza - Trzyciąż - Kraków 06-08.06.2014 – w ramach programu „Tak dla 

Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym w Zabrzu – Mikulczycach 14-15.06.2014                    

promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia i wiedzy na temat profilaktyki chorób 

cywilizacyjnych (nadwagi, otyłości, cukrzycy, chorób serca i krążenia). 

 Finansowanie kosztów produkcji albumów fotograficznych dla króla Holandii                      

i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, podczas wydarzenia 

"Rejs dla Serca" w 2013 roku. 

 Dofinansowanie kosztów związanych z organizacją wernisażu "Sztuka dla serca" 

w Poradni dla Dorosłych, pawilon "B" Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

 Dofinansowanie uczestnictwa lekarza Oddziału Klinicznego Kardioanastezji 

i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Kongresie Polskiego 

Towarzystwa Kardiotorakochirurgów, w ramach działalności dotyczącej podnoszenia 

kompetencji kadry medycznej i poprawy jakości leczenia  
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 Finansowanie szkolenia medycznego dla lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu z zakresu wykonywania zabiegów rekonstrukcji zastawki aortalnej za pomocą 

autonomicznego osierdzia. 

 Uczestnictwo w Dniach Sandomierza 21-22.06.2014 - stanowisko "Tak dla 

transplantacji" - coroczna akcja Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca 

popularyzująca transplantację i zdrowy styl życia. W ramach akcji prowadzone były 

bezpłatne badania: BMI, pomiary ciśnienia, a także konsultacje kardiologiczne 

Lipiec 2014  

 Darowizna Klimatyzatora AEG - Electrolux EXP09CN1W2 na potrzeby Oddziału 

Serca i Naczyń Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

 Uczestnictwo w XXIV Międzynarodowym Biegu po Plaży w Jarosławcu 06.07.2014 – 

promującym aktywność fizyczną i upowszechniającym ideę  przeszczepiania narządów 

i program „Tak dla Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w II Rekreacyjnym Biegu „Podziel się życiem” w Jarosławcu 06.07.2014 

– w ramach programu „Tak dla Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w I Biegu Integracyjnym w Korzybiu 12.07.2014.  

 Uczestnictwo w rozdaniu nagród Św. Kamila w Teatrze Nowym w Zabrzu 12.07.2014 

– Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wspólnie z panią Elżbietą 

Godyń, Prezesem Zabrzańskiego Koła Diabetyków i panem Marianem Nowakiem, 

Prezesem Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, została laureatem 

wyróżnienia  Św. Kamila za działalność na rzecz mieszkańców Zabrza. W uroczystości 

uczestniczył Prof. Marian Zembala dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu i Przewodniczący Rady Fundacji oraz Prezes Zarządu Agnieszka Gucwa-

Lukoszczyk.  

 Prowadzenie projektu dotyczącego edukacji społeczności lokalnej w zakresie 

transplantacji narządów, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia,                      

w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program 

Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. 

 Uczestnictwo w IV wałeckim biegu filmowym, podczas XX Ogólnopolskiego 

Wałeckiego Biegu Ulicznego im. Zdzisława Krzyszkowiaka pod patronatem 

Burmistrza Miasta Wałcz 19.07.2014 – promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia, 

bez względu na kondycję fizyczną i przebyte choroby (udział wzięły osoby 

po transplantacji narządów i pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu). 
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Sierpień 2014  

 Zakup telewizora Samsung na potrzeby pacjentów przebywających w Oddziale 

Chorób Serca i Naczyń, izolatka "R" – w ramach działalności statutowej.  

 Uczestnictwo w Dniu Donacji i Transplantacji w Zduńskiej Woli 15.08.2014 – 

promowanie idei transplantacji narządów w ramach programu „Tak dla 

Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w VIII Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji                         

i Dializowanych w Krakowie 16-23.08.2014 – promowanie zdrowia i zdrowego trybu 

życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym bez względu na wiek i przebyte 

choroby, promocja transplantacji.  

Wrzesień 2014  

 Uczestnictwo w II „Pikniku w Rytmie Firmy” na Kąpielisku Leśnym                               

w Zabrzu – Maciejowie 05.09.2014 – celem promowania zdrowego odżywiania 

i aktywnego wypoczynku, upowszechniania wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych 

oraz idei przeszczepiania narządów w ramach programu  „Tak dla Transplantacji”.  

 Organizacja otwartego dla publiczności VIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Przechodni Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu na Stadionie Gwarka 

w Zabrzu-Biskupicach 09.09.2014 (udział wzięły drużyny: Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach, Urzędu 

Miejskiego w Zabrzu i I Urzędu Skarbowego w Gliwicach), celem propagowania 

zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, podnoszeniu świadomości społecznej 

o przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym (nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie 

tętnicze itp.) oraz upowszechnianiu idei transplantacji narządów. 

 Uczestnictwo w X Jubileuszowej edycji Dnia Nauki w Zabrzu w Parku Dubiela 

12.09.2014 – celem promocji zdrowego i aktywnego trybu życia oraz 

upowszechniania idei przeszczepiania narządów.  

 Uczestnictwo w VI Bytomskim Półmaratonie w Bytomiu-Miechowicach 21.09.2014 – 

celem propagowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej oraz profilaktyki 

chorób cywilizacyjnych.  

 Uczestnictwo w „Biegu po Nowe Życie” w Łazienkach Królewskich                               

w Warszawie 21.09.2014 – w ramach programu „Tak dla Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w  XXIV Białej Niedzieli 28.09.2014 – coroczna akcja Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu polegająca na prowadzeniu bezpłatnych konsultacji 

i badań pod kątem chorób układu krążenia.  
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 Współorganizacja Pikniku edukacyjnego „Miej serce dla serca” w Kielcach 

28.09.2014 – celem prowadzenia bezpłatnych porad specjalistycznych, 

upowszechniania wiedzy na temat zdrowego i aktywnego trybu  życia oraz 

przeszczepiania narządów  w ramach programu „Tak dla Transplantacji”.  

 Uczestnictwo w V Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych 

Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 30.09-03.10.2014 –                       

w ramach działalności statutowej. 

Październik 2014  

 Organizacja V edycji prozdrowotnej akcji „Serce pełne warzyw i owoców”                 

w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu 04.10.2014 – celem promowania profilaktyki 

chorób cywilizacyjnych, doboru właściwej diety oraz aktywnego wypoczynku, 

rozpowszechnianie wiedzy nt. przeszczepiania narządów, udział Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego koszykówki i Stowarzyszenia Edukacja – Rozwój – Aktywizacja.  

 Uczestnictwo w Światowym Festiwalu Sztuki „Genesis” w Krośnie 04.10.2014 – 

propagowanie idei przeszczepiania narządów w ramach programu „Tak dla 

Transplantacji”.  

 Organizacja Jubileuszu X-lecia działalności Fundacji Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu 10.10.2014 – celem przypomnienia najważniejszych działań Fundacji 

na przestrzeni minionych lat i propagowania wiedzy o chorobach cywilizacyjnych 

Konferencja nt. Zdrowia wykłady:  

- Profesor Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii „Cukrzyca 

jako problem społeczny”, 

- Grzegorz Hudzik, Dyrektor Państwowego Wojewódzkiego Pogotowia Sanitarnego 

„Epidemiologia wczoraj i dziś”.  

 Dofinansowanie kosztów uczestnictwa 3 lekarzy Oddziału Kardiochirurgii Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Kongresie EACTS w Mediolanie 11-15.10.2014 – 

w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej szpitala.  

 Organizacja IV Warsztatów Transplantacyjnych w Pyskowicach 17-18.10.2014 – jako 

działalność na rzecz podnoszenia jakości i unowocześniania metod diagnostyki 

i leczenia osób dorosłych i dzieci. 

 Uczestnictwo w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 połączonej                      

z Jubileusz X-lecia Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie 

Górniczej 22.10.2014. 
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 Uczestnictwo w gali wręczenia nagród w konkursie im. Prof. Zbigniewa Religii 

w Pałacu Prymasowskim w Warszawie 23.10.2014, organizowanym przez Fundację 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.  

 Uczestnictwo w przedpremierowym pokazie filmu „Bogowie” w Multikinie                  

w Zabrzu 02.10.2014 i 07.10.2014 oraz w prapremierze filmu „Bogowie” 

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 27.10.2014. 

 Prowadzenie zbiórki publicznej na terenie województwa śląskiego                                 

i małopolskiego z związku z IV edycją akcji „Poduszka dla Maluszka” zgodnie                     

z pozwoleniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 2014/1223/OR. 

 Organizacja IV edycji akcji „Poduszka dla Maluszka” 27.10-21.11.2014 na terenie 

województwa śląskiego i małopolskiego – na rzecz dzieci leczonych w oddziałach 

kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych polskich szpitali – udział 

wzięli: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej (wykonanie 

poduszek w ramach warsztatów artystycznych), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Śląski Oddział Wojewódzki, Klub Górnik Zabrze, M1 w Zabrzu (malowanie 

poduszek w krainie dzieci), Kobiecy Klub Sportowy z Zabrza, Zakład Karny w 

Wojkowicach ( kolorowanki i figurki z papieru ).  

Listopad 2014  

 Współorganizacja X Międzynarodowych Warsztatów Kardiochirurgicznych                 

w Zabrzu 6-7.11.2014 – w ramach działalności statutowej.  

 Organizacja VI edycji prozdrowotnej akcji „Serce pełne warzyw i owoców”               

w Parku Wodnym „Nemo” w Dąbrowie Górniczej 08.11.2014 - promowanie 

profilaktyki zdrowotnej, dobór odpowiedniej diety oraz uprawiania aktywności 

fizycznej bez względu na wiek czy przebyte choroby oraz upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej transplantacji narządów. 

 Uczestnictwo w XXI Międzynarodowym Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta 

Miasta Zabrze z okazji Święta Niepodległości 08-11.11.2014.  

 Uczestnictwo w III „Biegu Otwartych Serc” w Zduńskiej Woli 11.11.2014 – 

propagowanie idei przeszczepiania narządów w ramach programu „Tak dla 

Transplantacji”.  

 Współorganizacja z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Śląski Oddział 

Wojewódzki w Dąbrowie Górniczej konferencji „Choroby cywilizacyjne a choroby 

epidemiologiczne” 13.11.2014 – wykładowcy: 

- Dr n. med. Marta Wróbel, „Czy istnieje dieta cukrzycowa”, 
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- Dyrektor Państwowego Wojewódzkiego Pogotowia Sanitarnego Grzegorz Hudzik, 

„Epidemiologia wczoraj i dziś”,  

- Dr Wojciech Karwowski „Wpływ jonizacji ujemnej na metabolizm diabetyków’.  

 Finansowanie wykonania statuetek dla lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu - nagroda im. Profesora Zbigniewa Religi.  

 Organizacja konferencji naukowej w Wiśle - "Trudne decyzje terapeutyczne 

na oddziale kardiologii" - wytyczne a codzienna praktyka kliniczna. 

 Organizacja VII edycji prozdrowotnej akcji „Serce pełne warzyw i owoców”                  

w Centrum Handlowym Platan w Zabrzu 15.11.2014 – celem promowania 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych, kwestii doboru odpowiedniej diety oraz 

uprawiania aktywności fizycznej bez względu na wiek czy przebyte choroby oraz 

upowszechnianie wiedzy dotyczącej transplantacji narządów, udział wzięli koszykarze 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zabrze.  

 Uczestnictwo w XXIII koncercie „Serce za Serce” w Domu Muzyki i Tańca                    

w Zabrzu organizowanym przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa 

Religi 15.11.2014.  

 Zakup szafki anestezjologicznej na potrzeby Poradni Kardiochirurgicznej Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu w ramach działalności statutowej.  

 Uczestnictwo w VII Mistrzostwach Polski dla Osób po Transplantacji                          

i Dializowanych w strzelectwie sportowym w Jedliczach 21.11.2014.  

 Uczestnictwo w Gali Finałowej XXIV Konkursu „Po naszymu czyli po śląsku”                 

w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 23.11.2014.  

 Dofinansowanie uczestnictwa lekarza Oddziału Klinicznego Kardioanastezji                                

i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w konferencji 

Oxygenalia 2014 w Poznaniu i spotkania Europejskiego Towarzystwa 

Anestezjologów w Warszawie w ramach podnoszenia kompetencji kadry medycznej 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i poprawy jakości leczenia. 

 Dofinansowanie uczestnictwa pracownika Działu Technicznego Śląskiego Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu w Międzynarodowych Targach Wyposażenia i Aparatury 

Medycznej w Dusseldorfie w ramach działalności statutowej. 

Grudzień 2014  

 Dofinansowanie udziału lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu                  

w Kongresie Euro Echo 2014 w Wiedniu Kongres Europejskiego Towarzystwa 
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Kardiologicznego w dniach 3-6.12.2014 – działalność pozwalająca na podnoszenie 

wiedzy kadry medycznej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

 Organizacja wizyt Św. Mikołaja dla dzieci leczonych w oddziałach kardiologicznych, 

kardiochirurgicznych i transplantacyjnych w Śląskim Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu, Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu oraz Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym w Łodzi 3,6,7.12.2014 – finał IV edycji „Poduszka dla Maluszka”.  

 Uczestnictwo w koncercie Fundacji „Wygrajmy Razem” w Pałacu Kultury Zagłębia 

w Dąbrowie Górniczej 07.12.2014.  

 Organizacja konferencji podsumowującej IV edycję akcji „Poduszka dla Maluszka” 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu 09.12.2014.  

 Zakup skanera EPSON GT-20000NPRO na potrzeby działu marketingu Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu w ramach działalności statutowej.  

 Zakup projektora Viewsonic PJD6345 na potrzeby Oddziału                          

Kardiologii I w pawilonie "A" Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.    

 Zakup słowników medycznych polsko-angielskich i angielsko-polskich na potrzeby 

Pracowni Monitorowania Leków pawilonu "B" Śląskiego Centrum Chorób Serca  

w Zabrzu jako działalność dotycząca poprawy jakości leczenia osób dorosłych i dzieci 

w oddziałach  kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych.  

 Uczestnictwo w Konferencji „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”                           

w Katowicach 17.12.2014 – zorganizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Subregionu Centralnego i Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego 

S.A.  

 Dofinansowanie dorocznego spotkania podsumowującego działalność Stowarzyszenia 

Transplantacji Serca – Koło Zabrze i jego sympatyków na rzecz propagowania idei 

transplantacji serca oraz integracji i aktywizacji społecznej osób po przeszczepie serca 

i płuc, organizowanego przez i dla chorych po przeszczepie 20.12.2014.  

 Finansowanie produkcji animowanego filmu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki 

zdrowia, dobrego odżywiania, aktywności fizycznej oraz transplantacji narządów.  

 Finansowanie zakupu tabliczek informacyjnych dla pacjentów na potrzeby Poradni 

Kardiologicznej dla Dorosłych, pawilon "B" Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu w ramach działalności statutowej.  
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B. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH 

FINANSOWYCH. 

 

1. Informacja o realizowanych projektach ze środków unijnych 

 

Kontynuacja realizacji projektu szkoleniowego pt. ‘EURO-medycyna’, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny ‘Kapitał ludzki’, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, skierowanego 

do pielęgniarek/pielęgniarzy i opiekunów medycznych – specjalistyczne szkolenia medyczne 

i językowe (j. angielski lub j. niemiecki) dla 120 uczestniczek/uczestników. Na realizację 

zadania w 2014 r. przeznaczono środki publiczne w kwocie 1.334.313,56 zł. 

 

 

2. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

 

Kontynuacja realizacji projektu dotyczącego edukacji społeczności lokalnej w zakresie 

transplantacji narządów, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach 

Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą ”Narodowy Program Rozwoju 

Medycyny Transplantacyjnej”. Na realizację zadania w 2014 r. przeznaczono środki publiczne  

w kwocie 70.000,00 zł brutto. 

 

3. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

W 2014 roku Fundacja zorganizowała następujące odpłatne szkolenia oraz konferencje: 

 Szkolenie dla perfuzjonistów "Kardiochirurgia małoinwazyjna - doświadczenia 

zabrzańskie” 

 Współorganizacja konferencji naukowo – szkoleniowej w Wiśle 

 Organizacja X Międzynarodowych Warsztatów Kardiochirurgicznych w Zabrzu 

 

 

4. Informacja o zarejestrowanej działalności gospodarczej 

 

Przedmiot działalności wg PKD, wpisany do KRS stanowi: 

72.19 Z    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 

93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29 Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza 
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W 2014 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą. Przychody z działalności gospodarczej 

wyniosły 65 148,55 zł, zaś koszty 15 229,64 zł. Osiągnięty dochód w kwocie 49 918,91 zł został 

przeznaczony na realizację celów statutowych. 

 

5. Informacje o posiadanych udziałach, akcjach  

Fundacja posiada udziały w Spółce Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. o łącznej wartości 390 700,00 zł. 

 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Odpisy uchwał zarządu stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

Tytuł Bieżący rok obrotowy 2014 
A. Przychody z działalność statutowa-nieodpłatna 

 

 

 

1 949 751,62 

1. Darowizny pieniężne od osób prawnych 345 379,97  

2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych 42 990,63 

3. Darowizny pieniężne na rzecz akcji „Tak dla 

transplantacji” 

10 000,00 

4. Darowizny rzeczowe 11 320,32 

5. Zbiórki publiczne 9 037,01 

6. Odpis podatkowy – 1% na rzecz OPP 139 799,56 

8. Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Medycyny 

Transplantacyjnej” (wartość brutto projektu w 2014 roku 

70,000 zł) 

56 910,57 

9. Dotacja „Euro – Medycyna” 1 334 313,56 

B. Działalność statutowa-odpłatna 43 983,73 

1.Przychody z działalności związanej z organizowaniem 

targów, wystaw i kongresów 

29 597,56 

2.Przychody z pozostałych pozaszkolnych form edukacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 

 

14 386,17 

C. Przychody z działalności gospodarczej 65 148,55 
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D. Przychody finansowe w tym: 2 097,93 

1.Odsetki od lokat 2 031,42 

2.Inne przychody finansowe (np. różnice kursowe) 66,51 

E. Pozostałe przychody operacyjne  695,65 

1.Bon towarowy, pozostałe przychody operacyjne 690,11 

2.Przychody z tytułu końcówek deklaracji VAT-7 2,27 

3.Przychody z tytułu drobnych różnic 3,27 

Razem przychody (A+B+D+E) 2 061 677,48  

F. Zmiana stanu produktów -160,51 

Razem przychody (A+B+C+D+E+F) 2 061 516,97 

 

 

 

 

8. Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych, administrację, 

pozostałe koszty 

 

 

Lp. Tytuł Bieżący rok obrotowy 2013 

1. Koszty realizacji działalności statutowej 2 036 531,18 

1.1. Koszty realizacji zadań statutowych 1 793 055,65 

1.2 Koszty administracji 243 475,53 

2 Koszty działalności gospodarczej 15 229,64 

3. Koszty finansowe 2 420,43 

3.1 Odsetki 40,21 

3.2 Różnice kursowe 2 380,22 

4. Pozostałe koszty operacyjne 4,78 

4.1 Koszty z tytułu końcówek deklaracji VAT-7 2,15 

4.2 Koszty z tytułu drobnych różnic 2,63 

5. Razem koszty (1+2+3+4) 2 054 186,03 
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9. Dane o: 

 

a) Liczbie zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk 

 

 Fundacja w 2014 r. zatrudniała dwie osoby na umowę o pracę. 

 

Jedna osoba zatrudniona była na stanowisku Asystentki Zarządu, a druga na stanowisku Prezesa 

Zarządu. 

 Zatrudnienie w działalności gospodarczej 

 

Nie dotyczy. 

 

 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie 

 

 Łączna kwota wypłaconych w 2014 roku wynagrodzeń wyniosła 94 395,12 zł.  

 Nie notowano wypłat w działalności gospodarczej. 

 Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń. 

 

c) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

 

Wydatki z tytułu umów zlecenia zamknęły się kwotą brutto w wysokości 336 829,92 zł. 

 

d) Udzielone pożyczki pieniężne, z wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 

pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielenia pożyczek 

Nie dotyczy. 

 

e) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

Fundacja na dzień sprawozdawczy (31.12.2014 r.), posiada ulokowane środki pieniężne na niżej 

wymienionych rachunkach. 

 BZ WBK S.A. I Oddział w Zabrzu w kwocie 429 598,04 zł, z tytułu lokaty typu overnight, 

 BZ WBK S.A. I Oddział w Zabrzu w kwocie 35,00 zł, 

 BZ WBK S.A. I Oddział w Zabrzu w kwocie 35,00 zł. 

 

f) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego 

Fundacja w 2014 r. nie dokapitalizowała Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Kardio-

Med. Silesia, której jest udziałowcem.  
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g) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na nabycie 

Nie dotyczy. 

h) Nabyte pozostałe środki trwałe na własne potrzeby 

 

Fundacja w 2014 r.  nabyła środek trwały, stanowiący komputer o łącznej wartości 5 678,91 zł, 

amortyzowany według stawki liniowej w wysokości 30%.  

 

    Zbyte środki trwałe 

 

Fundacja w 2014 r. nie zbywała środków trwałych. 

 

i) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych 

Wartość aktywów Fundacji wynosi 912 712,46 zł. 

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 34 940,78 zł. 

j) Informacja o błędach w sprawozdaniu za 2013 r. 

 

W bilansie po stronie aktywów w pozycji B II 2 c (inne) błędnie wykazano wartość należności 

krótkoterminowych w wysokości 11 954,02 zł, winno być 10 954,02 zł. Jest to oczywista omyłka, 

która nie wpłynęła na sumę bilansową. 

W roku 2013 w księgach błędnie ujęto kwotę faktury w wysokości brutto, winno być ujęte netto. 

Podatek VAT w wysokości 42,55 zł został przeksięgowany na konto rozliczenie wyniku 

finansowego. 

 

10. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składanych 

deklaracjach podatkowych 

Na dzień bilansowy 31.12.2014 r. Fundacja posiada zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych PIT-4 w wysokości 1 253,00 zł, które zostały uregulowane dnia 

19.01.2015 r. 

Jako podatnik podatku VAT Fundacja w roku 2014 była zobowiązana do comiesięcznego składania 

deklaracji podatkowych na druku VAT-7 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, z czego wywiązywała się należycie. Fundacja posiada zobowiązanie z tego tytułu 

w wysokości 3 284,00 zł, które zostało uregulowane w terminie, dnia 26.01.2015 r. 

Z zakresu deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje: 

PIT-4R), Fundacja wywiązała się z obowiązku terminowego.  

Do dnia 31.03.2015 r., zostanie złożone zeznanie roczne CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) za 2014 r. przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. 
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§3. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w okresie sprawozdawczym 

W 2014 roku nie przeprowadzono kontroli, natomiast zostały przeprowadzone czynności 

sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w wyniku których Urząd 

Skarbowy dokonał zwrotu nienależnie pobranego podatku dochodowego.  

 

§4. Plany realizacji zadań statutowych Fundacji na 2015 rok 

 Finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, 

przeznaczonych na potrzeby rozwoju Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; 

 Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych prowadzonych w 

Śląskim Centrum Chorób Serca; 

 Doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową (dofinansowywanie stypendiów doktoranckich, 

staże krajowe i zagraniczne, szkolenia w Ośrodku Edukacji, nagrody w konkursach na najlepsze 

prace doktorskie, współpraca z Fundacją Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religii.). 

współorganizowanie sympozjów i konferencji naukowych i szkoleniowych; 

 Propagowanie wiedzy na temat transplantacji narządów, w tym serca i płuc, które wykonywane 

są od 27 lat w SCCS w Zabrzu (akcje o zasięgu ogólnopolskim) – program ‘Tak dla 

transplantacji’; 

 Promocja zdrowia i zdrowego, higienicznego trybu życia wśród lokalnej społeczności wraz z 

profilaktyką chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia, nadwagi, otyłości, chorób serca i innych), 

m.in. poprzez propagowanie aktywnego trybu życia (rajdy rowerowe, mecze piłki nożnej, 

triathlony, biegi itp.); 

 Kontynuacja Akcji „Podaruj 1% podatku” – wizytówka internetowa Fundacji na stronach 

regionalnych i  e-gazetach o zasięgu ogólnopolskim, reklama na stronie PKT.pl, spot reklamowy 

emitowany w radiu, emisje spotu w telewizji lokalnej, spot wyświetlany w poradni dla dorosłych 

budynku B SCCS w Zabrzu; 

 Współorganizacja XI Jubileuszowego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po Transplantacji Serca w 

Zduńskiej Woli – w ramach programu ‘Tak dla transplantacji’, propagującemu ideę transplantacji 

narządów; 

 Kontynuacja akcji „Wszystkie dzieci są nasze”  – dla małych pacjentów śląskiego ośrodka – 

organizowanie Dnia Dziecka i Mikołaja w oddziale kardiologii dziecięcej SCCS w Zabrzu; 

 Udział w koncercie Galowym i Finale Konkursu „Po naszymu czyli po Śląsku”, organizowanemu 

w Zabrzu, co pozwala od kilku lat na rozpowszechnianie wiedzy na temat Fundacji wśród 

rodowitych mieszkańców Śląska; 
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Załączniki: 

Odpisy Uchwał Zarządu z zakresu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 


