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Sprawozdanie
z działalności

za okres od 1.01.2014r do 31.12.20t4r

-Funtlacji Valetudinaria
ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz
e-mail: fundacja@valetudinaria.org.pl

Fundację zarejestrowano dnia 4 grudnia 2003r pod numerem KRS 0000182179

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

REGON:093161541

Skład zarządu fundacji w okresie sprawozdawczym:

o Dyrektor - Andrzej Wiśniewski

o Z-caDyrektora - Stanisław Janusz Tkacryk

o Sekretarz - Alfreda Leniec

Cele statutowe fundacji to:

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i t<onhiktOw zbrojnych orazptzestępstw i

wypadków drogowych,

pomoc, rehabilitacja i opieka medyczna żołnięrzom zawodowym, byłym żołnierzom,

osobom zrzęszonymw związkach i stowarzyszeniach kombatanckich i członkom

ich rodzin,

pomoc osobom uzaleznionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków

odurzających,

aktywizacja zawodowa woj skowego środowiska medycznego, w tym zwłaszcza

lekavy,

promocja osiągnięó medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod leczenia,

wspieranie i modemizacja wojskowej bazy medycznej,

skupienie wokół idei fundacji ludzi dobrej woli ze środowisk wojskowych,

medycznych, naukowych i pracodawców w kraju i za granicą.

W okresie sprawozdawczym ,

a jedynym jej źródłem przychodów w wysokości:

o

o

o



były darowizny otrzymane od:

o osóbJizycznych

o osób pravvnych

o 1% podatlal

2

197.465.12 zł

(w tym: 31.556,30 zł. z bilansu otwarcia)

62,795,00 zł

285,36 zl.

58.703,46 zN

oraz na lecze 44.125100 zł.

(łqcznie zebrano : 2 0 ] 3 r : 2 8. 6 5 8, 6 2 zł + 2 0 ] 4r: 4 4. ] 2 5. 00zł : 7 2. 7 8 3, 6 2 zł. l

Dodatkowo uzyskano 247.12 zł ztfitlłu odsetek bankowych.

Fundacja na koszty statutowe wydała łączńe kwotę: 152.214.95zł

realizuiac swoie cele w szczegóIności w niżej wymienionym zakresie:

wsoieranie finansowe lub materialne kosźów zńiegów medycznych. które rie s{

rqżndowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra

właściwego do spraw zdrowia m. in. poprzez realizację (zgodnie z umową z

Komendantem 10 WSzKzP w Bydgoszczy) świadczeń medycznych, diagnostykę,

rehabilitację stacjonamąileczenie szpitalne(rehabilitacja) 56.512125z|.

kosź.v leczenia (zafakturowane) kpt. Ahmad ZIYA 91.997r57zN,

(Całkowity koszt leczeniawyniesie ok. l35,0 tys.zł.;

Dotychczas zapłacono: w 20 I 3r: ] 7.460,00zł oraz 20 ] 4r:9 L997,57zł.

tj. 109.457,57zł.)

uchwała z dnia l8-01-20l3 r,

zakupiono komputer z monitorem (dla Zakładu Radiologii 10 WSzK) 1.992r6OzL

uchwała z dnia 18-09-20]4 r.

dofinansowano udział w II edycji KoŃursu Lider Bezpieczeństwa Pństwa t.230,00zł.

dla Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowvch

uchwała z dnia 19-05-2014 r.

w darowiźnie rzeczowej otrzymano koszulki dla 7SzMW- Gdańsk 285,36zł.



ponięsiono ko§źy zwiąang z pozy§Ęwanier4 środków

na działalnośó statutową orepnizacji: l97,17zl,

W okresie sprawozdawczym F'undacia nie prowadziła działalności gospodarczei, jak

również nie prowad ziła odpłatnćj działalno ści statutowej .

Na koszty administracyine wydano kwotą:

w Iym:

o materiały i energia

o usługi obce

w Ęm:

o koszty najmu lokalu (czynsz bez mediów)

o pozostałe usługi obce (m.in, opłaty bankowe)

o opłaĘ i podatki

o wynagrodzenia i inne świadczenią

(w tym :. ZUS: 7. 8 3 6, 3 5 + podatek dochodowy: ] . 2 9 0, 00

o amortyzacja

o pozostałe

32.189,63 zł

2.690,34 ń
5.464,97 ń

4.II7,65ń.

1.347,32zł

19,50 zł

22.692,48 zl.

:9.]26,35zł)

0,00zł

t.Ezz,ląń

Fundacja zatrudnia 1 osobe do obsługi biura na umowę-zlecenie. Wynaerodzenie

lwpłacone brutto łacznie to kwota: 19.200.-zł.(1.600.-zł. miesięcmie). Innych

vlynagrodzeń, takichjak: nagrody, premie itp. nie było,

Fundacja nie Ęvpłacała Ęvnaerodzeń z tytułu umów zlecenia ( dla innych osób poza

w/w pracownikiem).

Fundacja posiada 3 osoby w Zarądzie oraz 5 osób w Radzie Fundacji, które nie

otrąrmały żadnych świadczeń z tytpłu wykonywania swoich obowiązków.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. więc nie poniosła kos4ów z tytufu

wynaerodzeń na tej działalności.

Funda9ja nie udzieliła nikomu żadnej dbżyczki.

ł



Fundacja posiada rachunki bankowe:

bieżący dla jednostek budżetowych

oraz depozytowy

w Banń ZaciodnimwBK SA Oddział w Bydgoszczy

Wartośó środków zgromadzonych na rachuŃach wynosiła na dziefl31_|2_2014t:-

Fundacja w okresie sprawozdawczym

Zobowtązanta jakie ponosimy to

Urzędu Skarbowego i ZUS.

związane zroz|iczeniem dostawców oraz wobec

Fundacja ni

i samorządowe.

Wartość aktywów Fundacji na dzięil,31-1,2-2014r wynosiła: 20.296,64zł., zobowiazania

krótkoterminowe na dzieh 3t-12-2014r wynosiĘ: 388,98zł. i zostńy zapłacone

w miesiącu styczniu 20l5r

Sprawozdanie finansow e za2014rok zostało zatwierdzone dnia 25-05,2015r PrzezRadę

Fundacji VALETUDINARIA, a wynik finansowy za rok obrotowy 20l4t w kwocie:

13.307,66 zł.w pełnej wysokości zaLiczony zostŃ do przychodów 2015 roku,

Sprawozdanie finansowe oraz deklaracja CIT-8 zostńy przekazane do III Urzędu

h
Skarbowego w Bydgoszczy. Fundacja nie posi

DYRE
FUNDAoJl

Fundacja w okresie sprawozdawczymnie była kontrolowana

na rachuŃu bieżącvm: 10.044.40 zł,

na rachunku depozytowym 9.828.44 zł,

, rn. Iek. med,



FUNDACJA,,VALETUDINARIA,
ul. Powstańców Warszawy 5

85-68l Bydgoszcz

Bydgoszc z, dnia 1 8-0 1 -20 1 3r

Uchwała

Zarządu Fundacji, Valetudinaria"

z dnia 18 sĘcznia 2013r

ZarządFundacji VALETUDINARIA na posiedzeniu w dniu

18 sĘcznia ż0I3r podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w sprawie dofinansowania do

leczenia funkcjon ariuszaAfgan National Police AchmedaZIJA w Polscę.

Wysokośó dofinansowania będzie zależna od środków jakie uda się

pozyskać od sponsorów otaz Zwpłat Z ,,IYo" od podatników za 2012 rok.

Powyższa decyzjajest zgodna ze statutem Fundacji,

Za Zarząd Fundacji



FUNDACJA,,VALETUDINARIA"
ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

NIP 967-117-78-07 Regon093161541

Bydgoszc z, dnia 19 -05,201 4r

Uchwała

Zarządu Fundacji o, Valetudinaria"

z dnia 19-05-2014r

Dnia 19-05-2014r Zarząd Fundacji VALETUDINARIA podjął

decyzję, o dofinansowaniu w kwocie |.230,-zł Stowarzyszenia Dostawców

naRzęcz Służb Mundurołyych w celu udzińu w II edycji Konkursu Lider

Bezpieczeństwa Państwa 20 I 4 .

Konkurs odbywa się pod patronatem Szęfa Biura Bezpieczeństwa

Narodowego i ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usfug

mających istotne znaczęnie dla bezpieczeństwa państwa zę sz)zegÓlnYm

uwzględnienięm słuzb munduro}yych.

Decyzjata jest zgodnaze statutem Fundacji.

Za Zarząd undacji

ffiro*,o
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FUNDACJA,,VALETUDINARIA,
ul. Pgwstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Bydgoszc z, dnia 1 8-09-20 1 4r

Uchwała

Zarządu Fundacji,, Valetudinaria"

z dnia 18 września 20t4r

ZaruądFundacji VALETUDINARIA na posiedzeniu w dniu

18 września 20t4r podjął decyzję o zakupie zestawu komputerowego dla

Za\<ładu Radiologii 1 0 Woj skowego Szpitala Klinicznego z SPZOZ.

Środki na zakup sprzętu pochodzą z darowizny specjalnie

ptzeznaczonej na ten cel w wysokości2.000,-ń.

Powyższa decyzjajest zgodna ze statutem Fundacji.
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