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- Frifdacj i Yaletudinaria
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
e-mail: fundacj a@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 sprawozdawgzym|

o
o
o

Dyrektor - Andrzej Wiśniewski

Z-caDyrektora
Sekrętarz

-

Stanisław JanuszTkaczyk

- Alfreda Lenięc
Cele statutowe fundacji to:

o

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych orazptzestępstw i

wypadków drogowych,

o

pomoc, rehabilitacja i opieka medycznażołnięrzomzawodowym, byłym żołnierzom,

osobom ztzeszonymw zv,łlązkach i stowarzyszeniach kombatanckich i człoŃom
ich rodzin,

o

pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narliotyków lub innych środków
odurzających,

o

akĘwizacja zawodowa wojskowego środowiska medycznego, w tym zwłaszcza

lekarzy,

o
o
o

promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod lęczęnia,
wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medyczngjr,
skupienie wokół idei fundacji ludzi dobrej rłoli.zę środowiskwojskowych,
medy czny ch, naukowych i pracodawców. w kraiu,
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W okręsie sprawozdawczym F'undacia prowbdziła iedynieilziałalnośćstatutowa,
a

jedynym jej źródłem przychodów w wysokości:

t99.946.00 zł

tym:

(w

12.636,8lzl. z bilansu otwarcia)

były darowizny otrzymane od:

o
o
o

108.013,40 zł

osóbfizycznych
osób
1%

prawnych *

6.456,67 zł.
44.180,50

podatku

zł

(w tym: 17.359,40zł dla Pani Ewy Hałupka)

oraznalęczenie afgńskiego policjanta kapitana Ahmada
Dodatkowo uzyskano 270,65

Fundacja na

@ff!ąlg1!ryg

ZIYA

28.658,62 zł,

zł ztytułuodsetek baŃowych.
wydała łącznie kwotę:

113.865.44zł

realizuiac swoie cele w szczególności w niżej wymienionym zakresię:

właśgiw§go do spraw zdrowia

m. in. poprzęz realizację (zgodnie

z

umową z

Komendantęm 10 WSzKzP w Bydgoszczy otaz 108 Szpitala Wojskowego w Ełku)
świadczeń medycznych, diagnostykę, rehabilitacj ę stacj onarną i leczenie szpitalne

74.703,-z\

w tym:

o

okulistyka

-

280,, zł.

o

rehabilitacj a

- l8.220,-zł

2013r)
t.
,
20,000.-zł,
wyniosła:
.
Wartośó dofinanso"wania
(pieniądze pochodziły z zebtanego Ioń w wyscikości;l7.325,-zł. oruz od innYch

(Uchwała z dnia 12 lutego

darczyńcówwwysokości:2.675,-zł.) ,i,
,..'

:.

.:.v'',1,',-..:,..]'1l

Dotychczasowa koszty związane zprotezowaniem kapitana Ahmada

ZIYA
l7.460"-zł

wyniosły:

(pieniądze na leczenió afgańskiego policjanta pochodzą zarówno od osób prywatnych,
j

ak równie

ż stow

arzyszeń,

fi

rm oraz innych j edno stek zor ganizowanych)

Zakończęnie l eczeni a ple;ewidiltane

-

poniesiono koszty zwiąane

z

j

e

sf w 20 l 4t

.

pozyskiwaniem środków na działalnośćstatutową
380,44 zł.

otganlzacJl:

_

ponadto poniesiono

kosńy

konferencj a pneumonologiczna

.nikające

w

z ostatecznego rozliczenia

.sokości:

VII

polsko-francuska
1322,-zN.

W okresie sprawozdawczym Fundacia nie prowadziła działalnościgospodarczei, nie
prowadziła również odpłatnej działalnościstatutowej

Na kosztv administracyine wydano kwotą:

54.794,9l zł

w tyrń:

o
o

materiały

936,39

zł

lI.998,49 zł

usługi obce
w tym:

o
o
o
o

koszty najmu lokalu

pozostałe usługi obce (m.in. opłaĘ bankowe)

opłaty i podatki

o
o

podatekdochodowy

ń.

I.006,64

ń

0,00

zł

40.017,84 zł.

wynagrodzenia i inne świadczenia
(w Ęm:. ZUS,

10.991,85

:

]5.97],l6zł\

amorĘzacja
pozostałe

0,00zł
L.842,19 zł

Fundacja zatru{niała dwie pracownięe na stanowisku referenta: jedną na 3ń ętail do

cńery,m-ce) ; drugą na Yą etńu
1a
prz9z cały rok (wynagrodzenie brutto l200a,-zŁ zzr rok). Ntilomiast od m-ca maja b.r.
m-ca kwietnia b.r.(wynagrodzenie brutto 8,800,-zł

pracownica zatrudniona na 3ń etatu pracuj9 |4 umowę-zlecenie (wynagrodzenie brutto
l2.800,-zł za osiem m-cy). Wynagrodzenia wypłacone bńtto łącznię za rok to kwota:

33.600.-ń.Innych wynagrodzeń, innych umów cywilno-prawnych, nagród, premie itp.
nie było.

Fundacja

nie wypłacała wynągrodzeŁ

z

tytułu umów zlecenia, poza ww. dla

zatrudnionego referenta.

Fundacja posiada

3

osaby w Zarządzie

oraz 5

osób w Radzie Fundacji, które nie

otrzymały żadnych świa4czeńz tytułu wykonywania swoich obowiązków.

Fundacja nie prowadziła działalnościgospodarczej. więc nię poniosła kosźów z Ęrtułu
wynagrodzeń 4a tei działalności.

Fundacja nie udzieliła nikomu zadnej pożyczki.

Fundacj a posiada rachunki bankowe

:

bieżący dla j ednostek budZetolvych
oruzdepozytowy
w Kredyt

BaŃ SA Oddział w Bydgoszczy

(obecnie BarkZachodni WBK SA Oddział w Bydgoszczy)

Wartośćśrodków zgr omadzonych na rachunkach wynosiła na dzień

3I

-12-2a 13r:

na rachunku biężącym 52.40839 zł.

na rachunku depozytowym 9.779.59 zł.

Fundacja w okresie sprawozdaw azymnie nabyła równiez obligącji. nieruchomości

i innych dóblego typu oraz żadnych nowych środków trwałych.

Fundacja

i samorządowę.

Wartośćaktywów Fundacji na dzięń

3l -

.
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12-28 1 3r wyno siła: 6.?.19 5,3

5

zł., zobowiązania

krótkoterminowę na dzień 3l-t2-20l3r wynosiła: Ż4.639,05zł. i zostńy zapłacone w
miesiącu styczniu, 2014r

Sprawozdanie finansowe za20l3 rok zostało zatwietdzone dnia 13-06-2014r przez Radę

Fundacji VALETUDINARIA, a wynik finansowy za rck obrotowy 2013 w kwocię:
31.556.30 zł. w pełnej wysokościzaliczony zośń do przychodów 2013 roku.

Sprawozdanię finansowe oraz deklaracja CIT-8 zostńy przekazane do III Urzędu
Skarbówego w Bydgoszczy. Fundacja nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązan.

Fundacja w okresię sprawozdawczym nie była kontrolowana

soorzadziła:

Iń," lfióĘł-struk

l_ lł.|ń{-

FUNDACJA,,VALETtIDINi,RIA"
ul. Powstńców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz

Bydgoszc z, dńa 18-01-2013r

Zarruądu Fundacji,, Valetudinaria"

z dnia 18 stycznia 2013r
ZarządFundacji VALETUDINARIA na posiedzeniu w dniu
wniosku
18 stycmia 2013r podjął decyzję o pozytywnym rczpatrzeniu
dofinansowania do
Inspektoratu wojskowej służbyzdrowia w sprawie

ZIIAw Polsce.
leczenia funkcjonariusza Afgan National Police Achmeda
jakie uda się
Wysokośó dofinansowania będzie za\ężna od środków
pozyskać od sponsorów orazzwpłat z,,Iań" od podatników za20|2rok,
p owy ższa decy zjaj est zgod ia zę statutem Fundacj i.

Za Zarząd Fundacji

t
Nra_9e7-ttr-zr-o,

FUNDACJA,VA|.ETUDINARIA,

_

ul. Powstańców Warszawy 5
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&,o 09316l54t

Bydgosz cz, dnia L2-0ż-20 I3t

Uchwała

Zarządu Fundacji

o,

Valetudina ria"

z dnia 12 lutego 2013r
Zarząd Fundacji VALETL]DINAzuA na posiedzeniu w dniu

L2 lutego 2a13r podjął decyzję o dofinansorvaniu do operacji głębokiej
stymulacji mózgl pacjentki Euvy Hałupka.
$flysokośćdofinan§owania będzię zalężna od środków jakie uda się
pozyskać od sponsorów orazzwpłatz,,|Yo" adpodatników za2a12 rok.

Powyższa decyzja jest zgodna ze statutem Fundacji.

Za Zarząd Fundacji
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