Fundacja „Szpital Wadowice”
Prośba - PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU
Fundacja „Szpital Wadowice” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że jest
uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.
Z dniem 18.11.2013 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS została wpisana jako Organizacja
pożytku publicznego, Nr KRS 0000385752.
Fundacja powstała w 2011 r., wszyscy Fundatorzy to Pracownicy ZZOZ w Wadowicach.
Misją Fundacji jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności lokalnej
Wyznaczone cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:
1. Organizowanie porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Wadowickiego przez fachowy
personel medyczny współpracujący z Fundacją.
2. Zakup i pomnażanie wyposażenia w sprzęt, osprzęt pomocniczy i urządzenia medyczne
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.
3. Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji.
Zarząd Fundacji zorganizował i przeprowadził dwie akcje „Biała niedziela10 lipiec 2011”
i „Biała sobota 24 marca 2012”, w czasie których zainteresowane osoby skorzystały
z bezpłatnych badań m.in. oznaczenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, pomiar ciśnienia
tętniczego krwi i zapis EKG, pomiar masy ciała z ustaleniem wskaźnika BMI (Body Mass
Index) oraz badanie moczu. Specjaliści z zakresu chirurgii, endokrynologii i dietetyki udzielali
porad i konsultacji. Jeden specjalista realizował USG tarczycy.
Dodatkowo, Fundacja brała udział w cyklicznych imprezach organizowanych
w Wadowicach tj. 8 wrzesień 2013r. „Zdrowe Wadowice” oraz XXXIII i XXXIV „Bieg
Powsinogi” w Wadowicach. Akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
i uczestników imprez sportowych.
Zarząd, na podstawie wymaganych decyzji, w 2011 i 2012r. przeprowadził zbiórki
publiczne darów pieniężnych do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych. Zebrane środki
przeznaczył na zakup materacy przeciwodleżynowych oraz elektrod zapasowych do
stymulatora TENS. Materace przekazano do wykorzystania w oddziałach a elektrody, na blok
porodowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.
Liczymy na Państwa ofiarność i prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja „Szpital Wadowice”. Każda wpłata 1% podatku
buduje potencjał, który zostanie wykorzystany dla realizacji ustalonych celów.

Zarząd Fundacji

