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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji  
Sporządzone za okres od 23.03.2011r. do 31.12.2011r. 

 

 

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  

 
 
  Dnia 23 marca 2011 r. I Walne Zgromadzenie Fundatorów podjęło trzy uchwały: 

  Uchwała Nr 1/2011 w sprawie uchwalenia statutu Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego  

im. Jana Pawła II w Wadowicach „Szpital Wadowice”. 

  Uchwała Nr 2/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala 

Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach „Szpital Wadowice”. 

 

 Walne Zgromadzenie Fundatorów powołało Zarząd w składzie: 

 Prezes Zarządu           - Teresa Szczurek, zam. Mucharz 250; 34-106 Mucharz  

 Członkowie Zarządu  -  Barbara Zajda, zam. os. Kopernika 2/76, 34-100 Wadowice 

                                     -  Renata Gnojek, zam. Stronie 259, 34-145 Stronie    

                                               -  Józef Kałużny, zam. ul. Topolowa 70, 34-100 Wadowice 

                                   - Edward Surma, zam. ul. Kochanowskiego 5, 34-120 Andrychów 

 

 

  Uchwała Nr 3/2011 w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Fundacji na rzecz 

Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach „Szpital Wadowice”. 

 

Walne Zgromadzenie Fundatorów podjęło decyzję o wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie: 

                      1. Renata Wolarek 

                                  2. Bogdan Krupnik 

                      3. Zygmunt Łabudziński 
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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: 

a) dbanie o dobry klimat społeczny wokół inwestycji na rzecz ZZOZ w Wadowicach, 

b) 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. 

 
 
 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd spotkał się na IV posiedzeniach i podjął pięć 

uchwał: 
 

 Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ukonstytuowania Członków Zarządu 

Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach  

„Szpital Wadowice”. 

 

Decyzją Zarządu wybrani zostali: 

         1. Wiceprezes Zarządu   -   Józef Kałużny 

         2. Wiceprezes Zarządu   -   Edward Surma  

         3. Sekretarz  Zarządu      -  Barbara Zajda 

         4. Skarbnik Zarządu         -  Renata Gnojek 

 

 Uchwała Nr 2/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie organizacji  „Białej Niedzieli”. 

 Uchwała Nr 3/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w  sprawie wyboru banku obsługującego 

konto Fundacji. 

 Uchwała Nr 4/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do Powiatowej 

Rady Organizacji Pozarządowych.  

 Uchwała Nr 5/2011 z dnia 18 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Fundacji do LGD 

„Wadoviana”.  

 

 

4. W ramach inauguracji działalności Fundacja w dniu 10 lipca 2011 r. zorganizowała  

i przeprowadziła akcję pod nazwą  „Biała Niedziela”. Akcja spotkała się z bardzo dużym 

zainteresowaniem mieszkańców powiatu wadowickiego, w godz. od 9-tej do 14-tej wykonano: 

o 23 mammografie (finansowane z programu profilaktycznego przez Starostwo 

Powiatowe w Wadowicach) 

o 62 USG tarczycy 

o 77 zapisy EKG 
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o 77 konsultacje internistyczne  

o 234 pomiary poziomu cukru  

o 220 pomiary cieśnienia tętniczego krwi 

o 180 pomiary masy ciała z ustaleniem wskaźnika BMI (Body Mass Index) 

o 41 rozmowy edukacyjne z wykwalifikowaną dietetyczką na temat zasad zdrowego 

odżywiania 

o badania laboratoryjne (203 badania poziomu cholesterolu i 100 analiz moczu). 

 

Całościowo, akcja została przeprowadzona przy współpracy z Dyrektorem ZZOZ  

w Wadowicach mgr Urszulą Lasa, świadczenia realizowały 29 osoby, pracownicy Szpitala, 

wszyscy w ramach wolontariatu. Trzy firmy przekazały darowizny rzeczowe: 

o Becman Coulter Polska, odczynnik do oznaczania poziomu cholesterolu. 

o Firma Farmaceutyczna „Bioton” materiały edukacyjne, środki dezynfekcyjne  

i materiały opatrunkowe. 

o Piekarnia Stryszów Pani Jadwiga Kolasa, wyroby cukiernicze.  

W czasie akcji prowadzona była zbiórka publiczna darów pieniężnych do puszek kwestarskich 

oraz skarbon stacjonarnych, w wyniku zbiórki zebrano 1 525,70 zł. Zgodnie z deklaracją, 

zakupiono pięć materacy przeciwodleżynowych i przekazano do wykorzystania w oddziałach 

Szpitala.  

 

5. Informacja na temat działalności gospodarczej:  

Fundacja nie prowadziła w 2011 roku działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do 

rejestru przedsiębiorców. 

 

6. Wysokość uzyskanych przychodów: 

 fundusz założycielski 5 900,00 zł. 

  zbiórka publiczna z dn.10.07.2011r.      1 525,70 zł.  

 odsetki 0,29 zł. 

 dotacje  0,00 zł. 

 darowizny  0,00 zł. 

 pozostałe przychody (przychody finansowe) –  0,00,zł. 

 

7. Informacje o kosztach: 

 koszty realizacji zadań statutowych    2 291,57 zł. 

 działalność gospodarcza   0,00 zł. 

 różnica zwiększająca przychody roku następnego  5 134, 42 zł.  
 

8.  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  31.12.2011 r. Fundacja posiada  5 134,42 zł.  na rachunku bankowym  

w Beskidzkim Banku Spółdzielczym o/Wadowice.   
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  Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji  

w spółkach. W roku 2011 Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

 W roku 2011 Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych. 

 Wartość aktywów bilansu na dzień 31.12.2011r.         5 134,42 zł 

 Wartość pasywów bilansu na dzień 31.12.2011r.        5 134,42 zł 
                                                    

                                                                                   

9.    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.  

 

10.     W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


