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Sprawozdanie
z działalności

za okres od l".01.2015r do 31.12.2015r

i. unfacj i Valetudina ria
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:

Dyrektor - Andrzej Wiśniewski

Z-caDyrcktora - Stanisław Janusz Tkaczyk

Sekretarz - Alfreda Lenięc

Cele statutowe fundacji to:

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz przestępstw i

wypadków drogowych,

pomoc, rehabilitacja i opieka medyczna zołnierzom zawodowym, byłym żołnieruom,

osobom zrzęszonymw zwirykach i stowarzyszeniach kombatanckich i członkom

ich rodzin,

o pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków

odurzających,

o aktywizacja zawodowa wojskowego środowiska medycznego, w tymzwlaszcza

lekarzy,

promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod |eczenia,

wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medycznej,

skupienie wokół idei fundacji ludzi dobĄ woli ze środowisk wojskowych,

medycznych, naukowych i pracodawców w kĄu i zagtanicą-

W okresie sprawozdawczym Fundacia prowadziła iedynie działalność statutowa,

a jedynym jej źródłem przvchodów w wysokości:

o

o

o



Fundacja na koszty statutowe wydała łącznie kwotę: 59.832,92zl

realizuiac syoie cele w szczególności w niżej wymienionym zakresie:

1 wspierarrie finansowe lub materialne kosztów zabiegów medy,cznych. które rie s{

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

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

z Komęndantem 10 WSzKzP w Bydgoszczy) świadczoń medycznych, diagnostYkę,

były darowizny otrzymanę od:

o osóbfizycznych

o osób prmłnych

o 10ń podatku

orazdarowizny

na leczenie dla kapitąrtą Ahmada ZIY,4,

na leczenie pqdortcera II Batalionu Sgperów

na zakup ąparatu dla Ka.rdiol7gii

Dodatkowo uzyskano 49.66 zl ztytllłtl odsetęk bankowych.

rehabilitacj ę stacj onamą i leczenie szpitalne (rehabilitacj a)

dofinansowanq do leczenia -Sławomir Ryczek.(7SzMW)
(uchwała z dnia 27 -0 5 -20I 5r)

kosźy leków dla pacjentów rehabilitacji (Dysport)
(uchwała z dnia 4-09-2015r)

kosź zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - Ewa Hałupka
(uchwała z dnia 28-01-2015r)

kosź zakupu kuli i ortezy dla pacjenta po wypadku
(uchwała z dnia |2-02-20t5r)

sfinan§owanie rehabilitacji - Marek Kominiak (SENSOR)
(uchwała z dnia 28-09-20 1 5r)

sfinansowano transport sanitarny - Grzegorz Sieradzki
(uchwała z dnia 20- 1 0-20 1 5r)

dofinansowano do konferencji ortopedów
(uchwała z dnia 23 -02-201 5r)

98.141.87 zł

(w tym: 13.307,66 zl. z bilansu otwarcia)

32.882,0lzl

1.000,00zł.

44.552,20zł

1.300,00 zł.

100,00 zł.

5.000,00 zł.

24.800,00zł.

19.900,00zł.

1.285,92zł.

4.198,00zł.

140,00zł.

1.800,00zł.

4.370,06zN.

3.000,00zł



. ponleqio.ng koszty związane z pozy§kiwaniem śr,odków

na działalność statutową organizacji: 338,94zł.

W okresie sprawozdawczym , jak

również nie prowad ziła odpłatn{ działalności statutowej .

Na koszW administracyine wydano kwotą:

włm:

o materiab i energia

o usługi obce

w am:

o koszty nĘmu lokąlu (czynsz bez mediów)

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

o opłat]l i poda(ki

o wynagrodzenia i inne świadczenia

o amortvzacja

o pozostałe

30.1|4,75 zł.

2,56],03 zł.

3,299,97 zł.

2.589,20zł.

7l0,77ń.

0,00 zł.

22.673,76 zł.

0,00zł.

].579,99zł.

Fundacja zatrudnia 1 osobe do obsługi biura na umowę-zlecenię. Wynag{odzenie

w)rpłacone brutto łącznię za rok wynosi 19.200.-zł.(.wynagrodzenie miesięcznie

wynosi:1.600.-zł brutto. tj. 1.198.05zł netto). Innych wynagrodzęń, takich jak: nagrody,

premie itp. nie było.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia ( dla innych osób poza

ilw pracownikiem).

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

otrzymały żadnych świadczeń z tytułu wykonywania swoich obowiąlków.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. więc nig poniosła ko§źów z tytufu

wyna8rodzeń na tej działalnośqi.

Fundacja nie udzieliła nikomu zadnej pożyczki.



Fundacj a posiada rachunki bankowe:

bieżący dla j ednostek budzetolvych

_ otaz depozytowy

w Banku Zachodnim WBK SA Oddział w Bydgoszczy

WartoŚĆ Środków zgromadzonych na rachunkach wynosiła na dzień 3 t - 12-20 l 5r

na rachunku bieżacvm: 8.140.39 zł.

na rachunku 4epozytowym: 6.600.- zł.

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła równiez obligącji. nieruchomości

Z_CA DYREKTCIRA
Flł{Bt9/ńAle\ĄNnnll

Fundacja nie

Fundacja

takich jak: gwarancje. poręczenia. kaucje" wadia oraz inne.

Zobowiązania jakie ponosimy to rozliczenia wobec dostawców oraz wobec US i ZUS.
Fundacja nie

i samorzadowe.

WartoŚĆ akt},wów Fundacji na dzień 31-12-2015 r. wynosi: 15.2l8,42zł., zobowiązania

krótkoterminowe na dzień 31-12-2015 r. wynoszą: 374,57zł. i zostały zapłacone

w miesiącu styczniu 20l6t

Sprawozdanie finansowę za 2015 rok zostało zatwięrdzone dnia 25-05-2015 r. przez

Radę Fundacji VALETUDINARIA, a wynik finansowy za rok obrotowy 2015

w kwocie: 8.243,86 zł. w pełnej wysokości zaliczony zostńdo przychodów 2016 roku.

Sprawozdanię finansowę otaz deklaracja CIT-8 zostały przekazane do III Urzędu

Fundacja w okręsię sprawozdawczymnie byłą kontrolowana.
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FUNDACJA,VALETUDINARIA,
ul. Powsańców Warszawy 5

Np.q6z-ttz-7g-ol 
' 85-68l BYd8o'""" 

. Ruuon09st6t§4t

Bydgoszc z, dńa 27 -05,2at5 r -

Uchwała

Zarządu Fundacji, Valetudinaria'o

z dnia 27 maja 2015 r.

Dnia 27-05-ż0!5r. Zatząd Fundacji VALETUDINARIA podjął

decyzję, że wesprze leczenie Pana §ławomira Ryczka poptzez zakup

immunoglobulĘ, która nie jest refundowan a poptzezNFz,

pacjent leezony jest w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szacunkowa wartośó zakupu leku wynosi ZÓ.OOO,-zł,

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Decyzj'ata jest zgodnaze statutem Fundacji.

Za Zaruąd F'undacji
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Ft NDACJA,VALDTII]DINARIA,
ul. Powstańców Warszawy 5

, 8568l Bydgoszoz
Reeon 09316154lrrrDol?,lt?-7QJl7 ----- - ---.----

Bydgoszc z, dnia 4-09-20 1 5 r,

Uchwała

Zarządu Fundacji 
" 

Yaletudinaria"

z dnia 4 września 2015 r.

Dnia 4_ag-2at5 r. Zarząd Fundacji VAIETUDINARIA podjął

decyzję, że sfinanzuje zakvp dwóch ampułek dysportu dla pacjentów

(Dariusz Przybyła, Jacek Napiwodzki) z dystonią pourazową z Kliniki

Rehabilitacji 1 OWSzK w Bydgo szczy.

Szacowarry koszt zakupu leku wynosi: 1.400,,ń.

(słownie : Ę siąccńery sta ń.)

DecyĄata jest zgodna ze statutem Fundacji.

Za Zarząd Fundacji

DYR
FUNDAcJl
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FUNDACJA "VALETUDINARIA"'. 
ul. Powstańców Warszawy 5

NIP 96?,l 17,78-0? 
5 681 Bydgo'*" 

Ę"non 093i,6l54l

Bydgoszcz, dnia 28-0 1 -201 5r

:

Uchwała

Zarząda Fundacj i, Valetudinaria"

z dnia 28 stycznia 2015r

Dnia 28 sĘcznia 2015r. Zavąd Fundacji VALETUDINARIA

w oparciu o ńażony wniosek doĘczący dalszego leczenia pacjentki Ewy

Hałupką podjął decyzję, ze udzięli wsparcia finansowego na zakup roweru

stĄonarn ęga oftzbieżni mechanicznej, która wg wskazania ońopedy jest

potrzebna do codziennej rehabilitĄi pacjentki. Pani Ewa Hałupka

w ubiegĘm roku ptzesńaoperację glębokiej stymulacji mózgu.

Szacowana wartośó sprzętu około 4,2a0,,ń

Decyzjata jest zgodna ze statutem Fundacji,

Za Zamąd Fundacji
KTOt",

VALETUI]tt"*
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FUNDACJA,,VALETI.IDINARIA"
- ul. Powstańców Wai,szawy 5

"rr 
rur_, rr_ru-or _ 
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"-u" ""'o]o' *"*on urrrurro'

Bydgoszcz, dnia L2-a2-20t5 r,

:

Uchwała

Zlaraąlla Fundacji, Valetudinaria"

z dnia 12-02,2015 r.

Dnia 12_02_2015 t. 7arządFundacji VALETUDINARIA

podjął decyzję, ze dofinansuje Parru Waldemarowi Rutynie zakup sprzętu

ortopedycznego niezbędnego w procesie jego rehabilitacji, a mianowicie

artety protect. Co II oraz kluli łokciowej. Pan Rutyna uległ wypadkowi

komunikacyjnemu.

Szacowana wartość dofinanso.vania to kwota okdo 150,, ń,

(słownie: stopięćdziesiąt zł.)

Decyzjata jest zgodnaze statutem Fundacji,

Za Zarząd Fundacji

DYR
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FUNDACJA,VALETUDINARIA"
ul. Powstańcółv Wa*zayy 5

SS-OS1 Bydgoszo,z

Uchwała

ZaraąduFundacii,o Valetudinaria"

z dnia 28 września 2015 r,

Dnia28.ag-20t5r.ZuządFundacjiVALETUDINARIA

podjąłdecyzję,Że\ryesprzęleczenie.rehabilitacjępacjentaMarka

r<o*iniuku poptzęzopłatę turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku sENsoR

w Bydgo szany w terminie od 12,10 do 23,10,2015r,

CałkowĘ koszt wyniesie 1,800,-zł,

(słownie: jedentysiącosiems ęt ń,)

Dacyzjata jest zgodnaze statutęm Fundacji,

Za Zaruąd Fundacji

DYREK
FUNDAąIl
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Bydgoszc z, dnia 28-09-20 1 5r

Imiec



FUNDACJA,VALETUDINARIA"
ul. Powstańców Wmszawy 5

' 85-68l Eydgoszcz

nłpgoz-ttz-zg.Oz ,. Regon093l6l54l

Bydgoszc z, dnia ?0,1 0,20 1, 5t

*-

Uchwała

Zarządu Fundacji o, Valetudinariao'

z dnia ż0 października 2015 r.

Dnia 2a-10-20I5 r. Zarząd Fundacji VALETUDINARIA

podjął decyzję, że vdzięli pomocy weteranowi st. chor. rez. Grzegorzowi

Sięradzkiemu w zotganizawaniu i pokryciu kosztów transportu z miejsca

zamieszkania (i z powrotem) na zbieg wszczepienia komórek

macietzystych, laóry ma być wykonany w Krakowie. Zabieg ma byó

wykonany w dniu 29-10-2015r. Przewidywany koszt przedsięwzięcia

wyniesie około 4,5 tys. ń.

(słownie: ozterytysĘepięóset zł.)

Decyzjata jest zgodnaze statutem Fundacji.

Za Zarząd Fundacji

DYR
FuNDACJl

gen,Ęg,tt,sl,



FUNDACJA,vALETt DINARIA,
ul. lowstańów Warszarłry 5

}.[p967.117.78.07 
l Y8o' 

R"noo093t6l§4t

Bydgoszczo dnia 23-a2-2a$ t,

Uchwała

Zarząda Fundacji, ValetudinariaD

z dnia 23 lutego 2015 r.

Dnia 23-02ą015 r. Zuąd Fundacji VALETIJDINARIA
podjął decyzję, ze wesprze finansowo Konferencję Naukowo_ Szkoleniową

Ortopedów WPo która odbędzie się w dniach l4-t6 maja2015r.w Operze

Nova w Bydgoszczy.

Ustala się wysokość dofinansowania na 3.000,-zł. brutto

Słownie: ttzyĘsiące ń.

Decyzja ta jest zgodna ze stafutem Fundacji.
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