Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji.
Fundacja Nutricia za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

Siedzibą Fundacji jest 00 - 728 Warszawa ul. Bobrowiecka Nr 6
Fundacja rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1999r.
Akt założycielski Ovita Nutricia Fundacja Badawcza sporządzono w formie aktu notarialnego w biurze
Notarialnym Piotra Soroka w Warszawie w dniu 5 czerwca 1996r i zarejestrowano w Repertorium
A 4606/96.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy
Ul. Świętokrzyska 12 00-916 WARSZAWA w dniu 22.07.1996r wydał postanowienie o wpisie do REJESTRU
FUNDACJI pod numerem 4905 Syg .akt. XVI Ns Rej.F-1138/96
W dniu 13-08-2002 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego postanowił wpisać OVITĘ NUTRICIĘ Fundację Badawczą do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000124180
Fundacja posiada numer Statystyczny REGON: 011957577
Z dniem 15.09.2003 r. OVITA NUTRICIA Fundacja Badawcza na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura
sprawy: WA.XX NS-REJ.KRS/17513/3/542 zmieniła nazwę na FUNDACJA BADAWCZA NUTRICIA
Dnia 21.05.2004 r Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego postanowił wpisać w Krajowy Rejestr Sądowy, FUNDACJĘ, jako podmiot posiadający status
organizacji pożytku publicznego.
Na podstawie postanowień z dnia 25.09.2006 r. Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja Badawcza Nutricia zmieniła siedzibę na 00-728
Warszawa ul. Bobrowiecka nr 6.
Dnia 18.12.2009 r. Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd postanowił:
- wykreślił MURFIN Peter David, jako prezesa Zarządu
- wpisać HINDLE Elspeth Lee, jako nowego prezesa Zarządu.
- wpisać LEPKA Jarosław Aleksander, jako nowego członka Zarządu.
Sąd dokonał również zmian w organach nadzoru to jest w Radzie Fundacji:
- wykreślił KOLFF Johan Anton
- a w to miejsce wpisał MURFIN Peter David

Dnia 22.01.2010 r. Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd postanowił:
- wykreślił ILLG LATKO Ewa, jako członka Zarządu
- wpisać SZYMANKIEWICZ Sławomir Dariusz, jako nowego członka Zarządu.
Z dniem 11.01.2011 r. FUNDACJA BADAWCZA NUTRICIA na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura sprawy:
WA.XXIII NS-REJ.KRS/661/11/338 zmieniła nazwę na FUNDACJA NUTRICIA oraz został zmieniony Statut
Fundacji. Tekst jednolity statutu został uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej
Fundacji w dniu 9 sierpnia 2010 r.
Dnia 05.05.2011 r. Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy rajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd postanowił:
- wykreślił HINDLE Elspeth Lee, jako prezesa Zarządu
- wpisać URBANOWSKA JĘCEK Mariola Danuta, jako nowego prezesa Zarządu.
Dnia 23.12.2011 r. Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy rajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd postanowił:
- wykreślił SZYMANKIEWICZ Sławomir Dariusz , jako członek Zarządu
- wpisać LUDWICZAK Artur Piotr, jako nowego członka Zarządu.
Dnia 25-01-2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejonowego Rejestru
Sadowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowił
- wykreślić Pana Johannes Matthijs KLOMPE ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Fundacji
- powołać Pana Nicolaas Jacob van EXEL na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Fundacji
Dnia 19-12-2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejonowego Rejestru
Sadowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowił
- wykreślić Pana Nicolaas Jacob van EXEL ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Fundacji
- powołać Pana Pawła PIĄTEK na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Fundacji
Dnia 19-12-2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejonowego Rejestru
Sadowego wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowił
- wpisać SZULC Marta Ewa, jako nowego członka Zarządu
- wpisać ALEKSIEJUK Adam, jako nowego członka Zarządu

Fundacja otrzymała Numer Identyfikacji Podatkowej w dniu 17.05.1999r: 113-21-26-885
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. członkami zarządu byli:
- Mariola Urbanowska Jęcek od 01.01.2014 do 31.12.2014
- Barbara Wójcicka -Bartłomiejczyk od 01.01.2014 do 31.12.2014
- Jarosław Lepka od 01.01.2014 do 31.12.2014

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

- Artur Ludwiczak od 01.01.2014 do 31.12.2014
- Marta Szulc od 02.09.2014 do 31.12.2014
- Adam Aleksiejuk od 02.09.2014 do 31.12.2014

– Członek Zarządu
– Członek Zarządu
– Członek Zarządu

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie:
a) ochrony zdrowia i promocji zdrowia,
b) nauki w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia,
c) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt
a) i b).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego podmiotom działającym w sferze ochrony
i promocji zdrowia oraz podmiotom prowadzącym działalność naukową w zakresie projektów
naukowych w dziedzinie żywienia,
b) zlecanie i/lub subsydiowanie (finansowanie) projektów naukowych i naukowo-badawczych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki o żywieniu - w Polsce i za granicą,
c) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń, kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia,
prowadzenia i metodyki badań naukowych oraz z zakresu nauk żywieniowych,
d) fundowanie stypendiów naukowych ,
e) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz
wiedzą z zakresu żywienia,
f) opracowywanie i propagowanie wytycznych dotyczących żywienia,
g) organizowanie działań podnoszących świadomość w zakresie żywienia, kierowane do ogółu
społeczeństwa lub do wybranych grup specjalistów w zakresie zdrowia,
h) współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia.

Opis konkretnych rezultatów działalności statutowej stanowi załącznik Nr 1
Teksty uchwał Zarządu i Rady Fundacji stanowi załącznik nr 2
Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej w roku 2014.
Aktualny adres do korespondencji:
Fundacja Nutricia
Ul. Bobrowiecka 6
00 – 728 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:
biuro@fundacjanutricia.pl

Adres strony Internetowej:
http://fundacjanutricia.pl/

Informacja o uzyskanych przychodach
Przychody określone statutem
- Darowizny
- Odsetki od środków na rach. bank.
- Dodatnie różnice kursowe
- Różnica zwiększająca przychód
z roku ubiegłego
- Darowizny od osób fizycznych
- Pozostałe przychody operacyjne (spisane różnice groszowe)
Razem przychody

na 31 grudnia 2014 r.
5.330.261,26
2.025,60
0,00
0,00
4.500,00
0,00
5.336.786,86

Informacje o wysokości kwot przeznaczonych na:
Wydatki
1. Cele Statutowe
- Badania naukowe i działania edukacyjne w dziedzinie żywienia
- Sympozja, konferencje, szkolenia,
- Stypendium naukowe
- Konsultacje
- Usługi promocji, reklamy i usługi PR i koordynacji projektów

2. Wydatki administracyjne
- Zużycie materiałów
- Usługi obce
- Podatki i opłaty (opłata KRS)
- Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
- Amortyzacja
- Pozostałe koszty operacyjne

3. Inne wydatki
- Odsetki od zobowiązań budżetowych
- Ujemne różnice kursowe

na 31 grudnia 2014 r.

4.279.698,45
221.844,45
25.000,00
69.674,00
562.508,15
5.158.725,05

5.396,40
66.077,39
150,00
52.247,06
1.413,96
0,00
125.284,81
737,60
0,00
737,60

4. Podatek dochodowy od osób prawnych
Razem wydatki

Zysk

Zatrudnienie

1.236,00
5.285.983,46

50.803,40

na 31 grudnia 2014 r.

W Fundacji zatrudnione są 3 osoby na podstawie umowy o pracę:
 na 1/4 etat Koordynator Badań Naukowych
 na 1/5 etatu Główny Księgowy
 na 1/4 etatu Księgowy Kasjer
Członkowie zarządu pracowali bezpłatnie i nie otrzymali żadnego wynagrodzenia. Członkowie innych
organów niż zarząd – Członkowie Rada Fundacji NUTRICIA pracowali bezpłatnie i nie otrzymali żadnego
wynagrodzenia.
Z Fundacji wypłacono w 2014 roku nagrody w postaci premii w kwocie
oraz inne świadczenia tj. świadczenia urlopowe w kwocie
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyniosło ogółem

4.500,00
492,26
38.400,00

Inne informacje
Fundacja nie udzieliła w 2014 r. żadnych pożyczek.
Fundacja nie zakupiła w 2014 r. żadnych obligacji, jak również nie nabyła żadnych udziałów w spółkach
prawa handlowego, ani też nie nabyła żadnych akcji w spółkach.
Fundacja środki pieniężne przechowuje na rachunku bankowym w banku:
ING Bank N.V. w Warszawie Nr konta PLN 25 1050 0086 1000 0022 7363 1545
Fundacja posiadała środki pieniężne w kasie i w banku
W kasie
Na rachunku bankowym

na 31 grudnia 2014 r.
0,00
75.893,12

Fundacja nie posiada żadnych nieruchomości. Jeden środek trwały w postaci dwóch komputerów.
Fundacja nie prowadzi żadnej działalności zlecanej przez podmioty państwowe ani też samorządowe.
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji żadna kontrola.

PDOP
Fundacja w 2014 r. nie zapłaciła podatku dochodowego od dochodów o których mowa w art.17 ust.1 pkt 48 ustawy, wydatkowanych przez podatników na inne cele , niż określone w tych przepisach i w art. 17ust.1b
ustawy.
Dochody wydatkowane na inne cele
w roku 2014 r.
Podstawa opodatkowania
5.672,16
Podatek naliczony wg stawki 19%
1.077,00

Informacja o składanych deklaracjach podatkowanych.
Informuję, że Fundacja za 2014 roku składała następujące deklaracje podatkowe:


PIT4R, PIT-y11, PIT8C, CIT8, CIT8O, CITD

Fundacja posiadała zobowiązania:
na 31 grudnia 2014 r.
10273,00
0,00
2.983,35
0,00
0,00
0,00
12.256,35

- Podatek od osób fizycznych
- Składka na fundusz zdrowia
- Zobowiązania wobec ZUS
- Zobowiązanie z tyt. pod. doch. os. Praw.
- Zobowiązania wobec dostawców
- Inne rozrachunki
Razem zobowiązania
Fundacja posiadała również należności:
- Od budżetu tj. nadpłacony ZUS
- Inne należności (RG7/2011/Z, przedpłata, Mediacom, TNS )
Razem należności

na 31 grudnia 2014 r.
0,00
39.627,72
39.627,72

Dane o wartości aktywów ujętych we właściwym sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów
statystycznych.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan łącznych aktywów Fundacji wynosił 120.809,80 PLN.
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2014 roku.
W roku 2014 wypłacano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 4.400PLN.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem wszystkich źródeł uzyskania
przychodów.
W dniu 30 września 2005 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Nutricia Polska Sp. z o.o.
a Fundacją Nutricia. Nutricia oświadczyła, że w ramach wspierania działalności Fundacji zobowiązuje się
przekazywać na rzecz Fundacji w formie powtarzalnych darowizn kwoty (środki pieniężne) przeznaczone

wyłącznie na realizację przez Fundację jej celów statutowych. Darowizny są przekazywane po zgłoszeniu
przez Fundację zapotrzebowani na wydatki zgodne z celami statutowymi Fundacji. Kwoty przekazywane na
poczet darowizny są w formie bezgotówkowej na konto Fundacji.
W 2014 roku fundacja otrzymała 628,10 PLN z tytułu 1% podatku. Kwotę tę Fundacja spożytkowała na
wydatki zgodnie z celami statutowymi.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych w 2014 roku.
W 2014 roku Fundacja zawarła następujące Uchwały:
1) Nr 1/2014 z dnia 10.01.2014r. – W sprawie: przyznania środków finansowych na organizowanie
w roku 2014 sympozjów naukowych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych oraz
pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w w/w wydarzeniach.
2) Nr 2/2014 z dnia 10.01.2014r. – W sprawie: przyznania środków finansowych na organizację
działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej
z żywieniem.
3) Uchwała Nr 3/2014 z dnia 10.01.2014 r. – W sprawie: przyznanie środków na konsultacje związane
z realizacją projektów badawczych.
4) Uchwała Nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 r. – W sprawie: przyznania środków finansowych na
organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji
związanej z żywieniem – granty laktacyjne.
5) Uchwała Nr 5/2014 z dnia 10.01.2014 r. – W sprawie: przyznanie środków na stypendia naukowe:
szkolenie dotyczące zaburzeń karmienia w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
Małgorzacie Matuszczyk i Ewie Winnickiej.
6) Uchwała Nr 6/2014 z dnia 07.03.2014 r. – W sprawie : zamknięcia grantu badawczego RG 1/2012/A
„Use of diffusion tensor imaging for quantitative assessment of hyperphenylalaninemia toxicity in
adult patients with phenylketonuria” autorstwa Mirosława Bik-Multanowskiego
7) Uchwała Nr 7/2014 z dnia 07.03.2014 r. – W sprawie: przyznania środków na realizację projektu
w ramach współpracy z Fundacją MY Pacjenci na działania na rzecz poprawy pediatrycznej opieki
profilaktycznej w obszarze żywieniowym – PR 1/2014/Z
8) Uchwała Nr 8/2014 z dnia 05.05.2014 r. – W sprawie: przyznania środków na realizację projektu
badawczego Sylwii Małgorzewicz z Gdańska “Toksyczność związana z chemioterapią, stan
odżywienia i jakość życia u chorych na nowotwory w stanie prekacheksji otrzymujących
wysokobiałkowe wsparcie żywieniowe bądź nie. Badanie prospektywne z randomizacją”
nr. RG6/2013
9) Uchwała Nr 9/2014 z dnia 15.09.2014 r. – W sprawie: przyznania środków na rozpoczęcie przez
Fundację nowych projektów w ramach działań statutowych - CSR
10) Uchwała Nr 10/2014 z dnia 15.09.2014 r. – W sprawie: przyznania środków na realizację projektu
badawczego Jarosława Kierkusia z Warszawy “ Evaluation of tolerance and safety of early enteral
nutrition in children after percutaneous endoscopic gastrostomy placement” nr. RG1/2014

11) Uchwała Nr 11/2014 z dnia 15.09.2014 r. – W sprawie: przyznania środków przyznania środków
finansowych na organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia
oraz edukacji związanej z żywieniem -zaburzeń karmienia – PR 15/2014/Z

Informacje dotyczące realizacji celów statutowych.
Fundacja w 2014 r. otrzymywała darowizny pieniężne od Nutricia Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy
o wsparciu finansowym. W 2014 roku w kwocie 5.329.633,16 PLN. Otrzymane darowizny zostały wydane
zgodnie z celami statutowymi. Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2013 roku w kwocie 874,62 PLN
została zaliczona jako koszt w 2014 roku
Poniżej opis projektów badawczych i edukacyjnych w dziedzinie żywienia jakie „FUNDACJA NUTRICIA”
finansowała w 2014 r.
Niżej wymienione projekty edukacyjne były prowadzone we współpracy z partnerami społecznymi.
Lp

Nr Projektu

Nazwa Projektu Edukacyjnego

1

PR 7/2011/Z

Project breastfeeding – szkolenie
przeznaczone dla położnych, pielęgniarek,
lekarzy - zakres tematyczny szkolenia
obejmuje przygotowanie kobiety w ciąży do
karmienia piersią.

Wydatki poniesione w
2014 r
225 000,00 PLN

Granty edukacyjne na szkolenia laktacyjne.
Fundacja wspiera personel szpitali
położniczych i dziecięcych w poszerzaniu
wiedzy z zakresu doradztwa laktacyjnego,
udzielając wsparcia finansowego na
przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń
laktacyjnych. Szkolenia są przeprowadzana
przez specjalistów z zakresu doradztwa
laktacyjnego – m.in. Centrum Nauki o Laktacji,
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.
Wzór umowy zawieranej ze szpitalem jest
dostępny na stronie Fundacji:

2

PR 8/2011/Z

http://fundacjanutricia.pl/akcje-iprogramy/granty-edukacyjne-na-szkolenia-zzakresu-laktacji/
Project touchpanel – Prezentacja edukacyjna
w ramach kampanii Zdrowe Żywienie Dziecka.

41 361,63 PLN

To akcja edukacyjna „Karmię świadomie” –
projekt, realizowany w partnerstwie z Polskim
Towarzystwem Dietetyki, w ramach którego
Fundacja NUTRICIA umieściła kioski
multimedialnych (touchpanele)w placówkach
medycznych w Polsce, aby ułatwić rodzicom
dzieci w wieku 0-3 lat dostęp do najnowszej i
rzetelnej wiedzy z obszaru żywienia dzieci.
Kioski multimedialne to nowoczesne narzędzia
edukacyjne, za pomocą których rodzice
czekają na wizytę u pediatry mogą zapoznać
się za pomocą ekranu dotykowego z
prezentacją zawierającą najważniejsze
informacje jak karmić dziecko (np. w jakim
wieku należy wprowadzić stałe pokarmy, w
jaki sposób powinna być skomponowana dieta
w wybranym wieku dziecka). Rodzice mogą
także zapoznać się ze schematem żywienia
niemowląt, a już w niedługim czasie także z
zaleceniami żywieniowymi dla dzieci w wieku
1-3 lat. Szczegółowa informacja nt. prezentacji
i programu jest dostępna na stronie Fundacji:

3

PR 5/2012/Z

4

PR 6/2012/Z

5

PR 8/2012/Z

http://fundacjanutricia.pl/akcje-iprogramy/karmie-swiadomie/
Projekt feeding disorders workshop –
organizacja warsztatów „Zaburzenia karmienia
u dzieci. Zespołowe postępowanie
diagnostyczno – terapeutyczne.
Projekt TODDLER – polegał na promocji i
komunikacji wyników badania „Todler study”
– sposobu żywienia dzieci 13 - 36 miesięcy.
Projekt 1000 dni - Program „1000 Pierwszych
dni dla zdrowia”, poświęcony jest edukacji
żywieniowej rodziców i opiekunów dzieci do 3.
roku życia. W ramach Programu kilkanaście
organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych przeprowadzi warsztaty i
spotkania edukacyjne dotyczące zasad
zdrowego żywienia maluchów. To pierwsza
taka akcja o charakterze ogólnopolskim,
która zrzesza tak szeroką koalicję partnerów
i kompleksowo podejmuje temat żywienia
najmłodszych dzieci.

74 386,00 PLN

8 532,99 PLN

2 633 986,04 PLN

www.1000dni.pl

6

PR11/2013/Z

7

PR 1/2014/Z

Projekt association – Tytułem wsparcia
finansowego dotyczącego realizacji Pilota –
Wdrożenie nowych procedur medycznych do
wizyt bilansowych dzieci zdrowych.
Projekt „My pacjenci” - Fundacja NUTRICIA
wspólnie z Fundacją MY Pacjenci przedstawiła
właśnie dwa ważne raporty na temat
profilaktyki pediatrycznej w Polsce:
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PR15/2014/Z

250 461,87 PLN

255 817,92 PLN

Profilaktyka pediatryczna w Polsce z
perspektywy rodziców małych dzieci
Profilaktyka pediatryczna w Polsce.
Konsekwencje i społeczne koszty
zaniedbań. Organizacja i zasady
finansowania. Rekomendacje

Oba raporty zostały przedstawione podczas
konferencji prasowej w dniu 12 grudnia.
Zrealizowano je w ramach projektu „Rodzice
Razem”, na podstawie danych zebranych
od ponad 1,6 tys. rodziców dzieci w wieku 0-5
lat, w sierpniu 2014 r. Dokumenty są
podsumowaniem badań na temat jakości
profilaktyki pediatrycznej w publicznym
systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Dowiadujemy się z nich m.in. że aż 90%
ankietowanych korzysta z publicznej służby
zdrowia w dziedzinie pediatrii, szczególnie w
zakresie szczepień ochronnych i bilansów.
Z raportów wynika również, że dostępność
podstawowej pediatrycznej opieki zdrowotnej
jest dobrze oceniana przez rodziców, niestety
jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany:
aż ¼ ankietowanych nie przestrzega
kalendarza wizyt profilaktycznych, a 73%
placówek POZ nie ma zwyczaju przypominania
rodzicom o nich. Nie jest też właściwie
określona w systemie POZ rola pielęgniarki
pediatrycznej.
Projekt „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy” zajęcia, które przygotują ich do prowadzenia
edukacji żywieniowej w żłobkach i w
przedszkolach. Fundacja NUTRICIA w tym
projekcie odpowiedzialna jest za wspieranie i
koordynowanie współpracy Partnerów, którzy
zostali zaangażowani do jego realizacji.

95 530,58 PLN

9

EBM

Sympozja, Konferencje, Szkolenia

152 170,45 PLN

Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje
seminarium szkoleniowe poświęcone Evidence
Based Medicine (EBM), pt.: „Zasady
planowania badań naukowych w medycynie”.
Dwudniowy program seminarium obejmuje
wykłady i warsztaty ” łącznie kilkanaście
godzin zajęć na temat zasad i praktyki
prowadzenia badań klinicznych. Uczestnicy
seminarium uzyskują kompleksową wiedzę o
tym, jak zorganizować i prowadzić badania
naukowe, poznając zagadnienie z różnych
punktów widzenia: merytorycznego,
konstruowania budżetu, kwestii prawnych,
kwestii etycznych, opracowania publikacji po
badaniu i prezentacji wyników. Omawiane są
też szczegółowo kwestie interpretacji i
wykorzystywania w praktyce publikacji o
innych badaniach, co pozwoli uczestnikom
seminarium ocenić wartość publikacji i
doniesień medycznych oraz właściwie
przełożyć je na codzienną praktykę lekarską.
10
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3 737 247,48PLN

Niżej wymienione projekty były przeprowadzane w szpitalach na terenie kraju zgodnie z zawartymi
umowami.
Lp

Nr Grantu

Nazwa Grantu Badawczego

1

RG 1/2012 A

„Use of diffusion tensor imaging for
guanantitative assessment of
hyperphenylalaninemia toxicity In adult
patients with phenyloketonuria” – Badanie
oceny potencjalnych zmian w mikrostrukturze
mózgu u pacjentów chorych na
fenyloketonurie przy zastosowaniu
zróżnicowanych diet (bogata lub uboga w
fenylolanine).- rozwiązanie umowy.

Wydatki poniesione w
2014 r
-105 600,00 PLN

2

RG 3/2012

„Strict versus liberal glucose control In very
low birth wright preterm infests-short-term
outcome.” – Celem badania jest ustalenie
korelacji pomiędzy wczesnym profilem
glikemii a ryzykiem powikłań wcześniactwa.

65 000,00 PLN

3

RG 1/2013 A

“Metabolic consequences of CLA
supplementation in overweight and obese
subiects” – Celem badania jest ustalenie
metabolicznych konsekwencji suplementacji
CLA u osób z nadwagą I otyłością – projekt
prowadzi prof.dr.hab. Jarosław Walkowiak

78 909,02 PLN

4

RG 6/2013

Projekt “ Toksyczność związana z
chemioterapią, stan odżywiania i jakości życia
u chorych na nowotwory w stanie
prekacheksji otrzymujących wysokobiałkowe
wsparcie żywieniowe bądź nie. Badanie
prosperaktywne z randomizacjią” - projekt
prowadzi dr. hab. Sylwia Małgorzewicz

55 742,00 PLN

5

RG 7/2013

„Grelin, Visfatin and Irisin – New markers of
nutritional status and physical development in
preterm infants – prospective study” - projekt
prowadzi dr. Nina Mól

36 000,00 PLN

6

RG 8/2013

Projekt „Wpływ glutenu na funkcjonowanie
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –
badanie z randomizacją metodą otwartą projekt prowadzi dr n. Med. Andrea Horvath Stolarczyk

60 000,00 PLN

7

PR 10/2013/Z

Lactation study – "Ocena wdrażania praktyk
laktacyjnych w ramach obowiązującego
standardu opieki okołoporodowej". Projekt

221 259,28PLN

badawczy składa się z dwóch części - jedna
koncentruje się na ocenie wdrażania praktyk
laktacyjnych z perspektywy personelu
szpitalnego (ankieta) i matek - pytanych o
karmienie piersią w szpitalu, a następnie w
kolejnych miesiącach aż do 12 miesiąca
(ankieta związana z karmieniem piersią) oraz z
części oceny stanu odżywienia matek
karmiących w drugim miesiącu karmienia
piersią, co jest połączone z pobraniem krwi i

oznaczeniem odpowiednich parametrów oraz
wywiadu żywieniowego zebranego podczas
wizyty u ginekologa.

8

PR 12/2013/Z

Projekt „FEEDING STUDY” - Zaburzenia
karmienia w IP-CZD – kierownikiem projektu
jest Małgorzata Matuszczyk

133 311,12 PLN

9

RG 1/2014

„Evaluation of tolerance and safety of early
enteral nutrition in children after
percutaneous endoscopic gastrostomy
placement” - projekt prowadzi dr. hab. N
med. Jarosław Kierkuśl

150 000,00 PLN

OGÓŁEM WYDATKI

694 621,42 PLN
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Poniżej zestawienie wydatków „FUNDACJA NUTRICIA” poniesionych w 2014 r.

Wydatki poniesione w
2014 r

Lp

Nr

Nazwa Projektu

1

Projekty
edukacyjne

Ogółem wydatki

3 737 247,48 PLN

2

Projekty
badawcze

Ogółem wydatki

694 621,42 PLN

3

R-A

Konsultacje naukowe – wynagrodzenia
Komitetu Doradczego d/s Badań – komitet
zajmuje się opiniowaniem projektów
zgłoszonych do finansowania przez fundację
oraz opiniowania innych projektów
naukowych przedłożonych przez zarząd
fundacji.
Konsultacje naukowe polegają na:
- ocenie zgłoszonych wniosków o grant w
konkursie grantowym wg kryteriów oceny
- przygotowanie pisemnych opinii dot.
Nadesłanych projektów badawczych
- stworzenie listy rankingowej badań
rekomendowanych do finansowania
- ocenie merytorycznej wszystkich projektów
badawczych przesyłanych do Fundacji

69 674,00 PLN

4

R-A

Usługi PR i koordynacji projektów – na
podstawie umowy o współpracy zawartej w
dniu 26.02.2010 r. dotyczącej świadczenia na
rzecz Fundacji usług promocji, reklamy i
usług PR, mających na celu propagowanie
działalności Fundacji oraz jej celów
statutowych, tj. działalności na rzecz ogółu
społeczności w zakresie ochrony zdrowia
oraz nauki – w zakresie projektów
naukowych w dziedzinie ochrony i promocji
zdrowia oraz żywienia, a także działalności
wspomagającej finansowo organizacje
pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia i
nauki w wymiarze co najmniej 1 etatu.

5

RGS

Stypendia naukowe.

631 307,53 PLN

25 000,00 PLN

Stypendium przyznane Małgorzacie
Matuszczyk, którego celem było
sfinalizowanie szkolenia dotyczącego
poznania i przyswojenia zasad postępowania
dietetycznego u dzieci z zaburzeniami
karmienia.
Stypendium przyznane Ewie WibbickiejMikulec, którego celem było sfinalizowanie
szkolenia dotyczącego poznania i
przyswojenia wiedzy i umiejętności z zakresu
terapii zaburzeń karmienia i dysfagii.
Spisanie straty z 2013 roku w koszty roku

6

874,62 PLN

.

7

R-A

2014
Koszty administracyjne

8

Koszty finansowe

9

OGÓŁEM WYDATKI

125 284,81 PLN
737,60 PLN
5 284 747,46 PLN

W ramach działalności statutowej w 2014 r. Fundacja nie przekazała darowizn pieniężnych ani rzeczowych.

Sprawozdanie sporządzono dnia 31 marca 2015 r.

Zatwierdził :
Mariola Urbanowska Jęcek

…………………………….

Artur Ludwiczak

…………………………….

Barbara Wójcicka – Bartłomiejczyk

.……………………………

Jarosław Lepka
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Marta Szulc
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Adam Aleksiejuk
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