Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II „Szpital Wadowice”
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel. 516 953 003
www.szpitalwadowice.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
Sporządzone za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach
„Szpital Wadowice” ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; NIP: 5512607328
REGON: 121533620; e-mail: fundacja@szpitalwadowice.pl

Data wpisu do rejestru, nr ewidencji KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, data wpisu 13.05.2011r.; nr KRS 0000314756
e-mail: fundacja@szpitalwadowice.pl
Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu
- Teresa Szczurek, zam. Mucharz 250; 34-106
Wiceprezes Zarządu - Józef Kałużny, zam. ul. Topolowa 70, 34-100 Wadowice
Wiceprezes Zarządu - Edward Surma, zam. ul. Kochanowskiego 5,
34-120 Andrychów
Sekretarz Zarządu - Barbara Zajda, zam. os. Kopernika 2/76, 34-100 Wadowice
Skarbnik Zarządu - Renata Gnojek, zam. Stronie 259, 34-145
Komisja Rewizyjna:
Renata Wolarek
Bogdan Krupnik
Zygmunt Łabudziński

2. Cele statutowe:
Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach. Działania te obejmują:
dbanie o dobry klimat społeczny wokół inwestycji na rzecz ZZOZ w Wadowicach,
prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
ratowania życia,
c)
wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania
postaw prozdrowotnych,
d)
promocję i organizację wolontariatu,
e)
zakup i pomnażanie wyposażenia w sprzęt, osprzęt pomocniczy i urządzenia medyczne
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach,
f)
wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala.
a)
b)
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3. Walne Zgromadzenie Fundatorów odbyło się 23 marca 2012r., podjęto dwie uchwały:
 Uchwała Nr 1/2012
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2011 rok.
Przyjęto i zatwierdzono roczne sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie
finansowe i udzielono Zarządowi absolutorium.
 Uchwała Nr 2/2012
w sprawie: przystąpienia do zbiórki publicznej w formie cegiełek.
Rozpoczęto procedurę ubiegania się o pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie
publicznej zbiórki w formie emisji i sprzedaży wartościowych cegiełek. Powołano Komitet
Organizacyjny, który m.in. opracował projekt cegiełek, ustalił koszt emisji i uruchomił subkonto
bankowe.
4. W okresie sprawozdawczym Zarząd spotkał się na czterech posiedzeniach i podjął sześć
uchwał:
 Uchwała Nr 1/2012 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie Organizacji „Białej Soboty”
Akcja pod nazwą „Biała Sobota” odbyła się w dniu 24.03.2012r. i spotkała się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców powiatu Wadowickiego. O godz. 900 odbyło się symboliczne
otwarcie z udziałem Starosty Wadowickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Dyrektora ZZOZ
w Wadowicach oraz wolontariuszy biorących udział w akcji. W trakcie spotkania Prezes Fundacji,
na ręce Dyrektora przekazała pięć materacy przeciwodleżynowych, które zostały zakupione
za środki zebrane w trakcie zbiórki publicznej (decyzja SS.5511.4.2011 z dnia 05.07.2011r.) oraz
po uzyskaniu opinii od Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala.
W godz. od 900 do 1400 realizowano bezpłatne badania 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. Na podstawie wcześniejszej
rejestracji oraz częściowej odpłatności (30 zł. na rzecz Fundacji) lek. Józef Kałużny realizował
USG tarczycy.
Całościowo, akcję przeprowadzono przy współpracy z Dyrektorem ZZOZ w Wadowicach
mgr Urszulą Lasa, świadczenia realizowali pracownicy Szpitala, wszyscy w ramach wolontariatu.
Dwie organizacje przekazały darowizny rzeczowe:
o Ks. Andrzej Lichosyt z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej – przygotowanie
ciepłego posiłku dla wolontariuszy.
o Piekarnia Zofia i Paweł Zemanek Aleja M.B. Fatimskiej 2; 34-100 – wyroby cukiernicze.
W czasie akcji prowadzona była kolejna zbiórka publiczna darów pieniężnych do puszek
kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, w wyniku zbiórki zebrano 1 478,62 zł., koszt
organizacji 82 zł. (rejestracja zbiórki), całkowity dochód 1 396,62 zł. Zgodnie z deklaracją,
wszystkie środki przeznaczono na zakup elektrod zapasowych do stymulatora TENS, które zostaną
przekazane na blok porodowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.
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 Uchwała Nr 2/2012 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka
Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach na
wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w roku 2012.
Zgłoszony kandydat Barbara Zajda uczestniczyła w pacach Komisji
 Uchwała Nr 3/2012 z dnia 19 kwiecień 2012r. w sprawie zgłoszenia Fundacji do projektu
„Działamy lokalnie i profesjonalnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Zainteresowani Fundatorzy oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w projekcie, przydzielony został
doradca/coach, który w formie konsultacji/szkoleń pomógł zaplanować funkcjonowanie
organizacji. Efektem końcowym projektu było m.in. ustalenie formuły Misji o treści:

Misją Fundacji jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności lokalnej
Formuła zostanie zaprezentowana w trakcie Walnego Zgromadzenia Fundatorów.
 Uchwała Nr 4/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie udziału przy organizacji imprezy
pod nazwą „Bieg Powsinogi”
W ramach udziału, zorganizowano stanowisko medyczne, w którym prowadzono pomiar ciśnienia
tętniczego krwi oraz oznaczenia poziomu cukru. Oferta spotkała się bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników biegu.
 Uchwała Nr 5/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
do oddania głosu w wyborach członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Wadowicach
Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji „Szpital Wadowice” zostało
udzielone P. Barbarze Zajda, która reprezentuje naszą organizację w Radzie Działalności
Pożytku Publicznego w Wadowicach.
 Uchwała Nr 6/2012 z dnia 5 września 2012r. w sprawie zwrócenia się do Zarządu Powiatu
Wadowickiego z prośbą o pomoc w pozyskaniu nowego lokalu biurowego
W związku z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu biurowego położonego na poziomie
przyziemia Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, zawartej w dniu 2906.2011r. pomiędzy
Dyrektorem ZZOZ w Wadowicach a Zarządem Fundacji, Zarząd Fundacji zwrócił się do Zarządu
Powiatu Wadowickiego z prośbą o pomoc w pozyskaniu nowego lokalu.
4. Informacja na temat działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadziła w 2012 roku działalności gospodarczej i nie posiada wpisu
do rejestru przedsiębiorców.
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5. Rachunek wyników sporządzony za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
Informacje o przychodach:
przychody z działalności statutowej 1 729,92 zł. w tym:
 zbiórka publiczna z dn. 24.03.2012r. 1 478,62 zł.
 dotacje 0,00 zł.
 darowizny 251,30 zł.
Informacje o kosztach:
 koszty realizacji zadań statutowych 1 844,30 zł.
Wynik finansowy na działalności statutowej (-) 114,38 zł.
Koszty administracyjne 1 907,16 zł. w tym:
 zużycie materiałów i energii 135,14 zł.
 usługi obce 1690,02 zł.
 podatki i opłaty 82 zł.
 wynagrodzenia 0,00 zł.



działalność gospodarcza 0,00 zł.
pozostałe przychody ( przychody finansowe) 0,34 zł.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) – 2 021,20 zł.
6. Pozostałe dane o Fundacji:
 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
 Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń, ponieważ nie zatrudniała pracowników.
 Członkowie Zarządu nie pobierali żadnego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji.
 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
 Na dzień 31.12.2012 r. Fundacja posiada 3 113,22 zł. na rachunku bankowym
w Beskidzkim Banku Spółdzielczym o/Wadowice.
 Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji
w spółkach.
 W roku 2012 Fundacja nie nabywała nieruchomości.
 W roku 2012 Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych.
 Wartość aktywów bilansu na dzień 31.12.2012r.
3 113,22 zł.
 Wartość pasywów bilansu na dzień 31.12.2012r.
3 113,22 zł.
7.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności statutowej nie płaci podatku dochodowego od
osób prawnych, nie jest płatnikiem podatku VAT.
Fundacja nie płaciła w danym okresie sprawozdawczym żadnych innych podatków.

8.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.
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