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1. Dane rejestracyjne fundacji 
 
Nazwa fundacji:  
Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA"  
 
Siedziba fundacji: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
 
Adres fundacji: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
 
Aktualny adres do korespondencji: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
 
Adres poczty elektronicznej: akcja@odnowaszpitala.pl 
 
Strona www: ozdrowiedziecka.pl   
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.07.2002 r. 
 
Numer KRS: 0000123750 
 
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 350180413 
 
Członkowie Zarządu fundacji: 
1. prof. dr hab. Krzysztof Fyderek, Prezes Zarządu 
2. dr Andrzej Bałaga, Zastępca Prezesa Zarządu 
3. mgr Anna Wojnar, Członek Zarządu 
4. mgr Joanna Szydłowska Chachuła, Członek Zarządu 
5. dr n. med. Jacek Domański, Członek Zarządu / Sekretarz 
6. mgr Bartłomiej Pawlak, Członek Zarządu / Skarbnik 
 
Główny cel statutowy fundacji:  
Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności 
wspomaganie i rozwój działalności leczniczej, profilaktycznej oraz naukowo-badawczej 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
 
Cel Fundacji jest realizowany poprzez: 
 
1) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją  aparatury i urządzeń 
medycznych Szpitala (PKD 88.99.Z), 
2) finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją  aparatury i urządzeń 
niemedycznych Szpitala (PKD 88.99.Z),  
3) finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Szpitala (PKD 
88.99.Z),  
4) finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala wyposażenia poprawiającego komfort 
pobytu dla pacjentów Szpitala, ich rodziców i opiekunów (PKD 88.99.Z),  
5) pomoc rzeczową dla Szpitala (PKD 88.99.Z), 
6) finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala  
(PKD 88.99.Z), 
7) finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowia  
i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego (PKD 88.99.Z), 
8) upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala 
(PKD 58.19.Z),  
9) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą (PKD 94.99.Z), 
10) organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów Szpitala (PKD 93.29.Z), 
11) finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach, 
kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych (PKD 94.99.Z). 
 
 
 
 
 
 



3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
 
W zakresie wprowadzania nowych metod leczenia, zakupów sprzętu medycznego, materiałów 
medycznych i leków, leczenia pacjentów, modernizacji pomieszczeń i urządzeń szpitalnych oraz 
pomocy rzeczowej dla szpitala i jego pacjentów (cele statutowe 1-7) fundacja sfinansowała m.in.:  
 

 Dofinansowanie wyposażenia Sali Hybrydowej  

 Dofinansowanie zakupu akceleratora dla Pracowni Radioterapii  

 Urządzenie dla neuromonitoringu dla Ortopedii  

 Materace i podkładki przeciwodleżynowe na Blok Operacyjny  

 Wyposażenie rehabilitacyjne dla Neurologii  

 Stolik do fizykoterapii dla Neurologii 

 Taśmy rehabilitacyjne dla Neurologii  

 Aparat do masażu dla Neurologii  

 Dofinansowanie zakupu zestawu do kontrolowanego zamrażania przeszczepów 

 Wózek do przewozu chorych dla Oddziału Neurologii 

 Poduszka rehabilitacyjna dla Oddziału Neurologii  

 Stół rehabilitacyjny BOBATH dla Oddziału Neurologii  

 Taśmy rehabilitacyjne dla Oddziału Neurologii 

 Czepek EEG dla Oddziału Neurologii  

 Pompa strzykawkowa dla Oddziału Neurologii  

 Lampa Sollux dla Oddziału Neurologii  

 Rotor zespolony kończyn górnych i dolnych dla Oddziału Neurologii  

 Laser biostymulacyjny dla Oddziału Neurologii  

 4 Łóżka dla Oddziału Neurologii  

 20 Termometrów bezdotykowych  

 Krzesła do Poradni Genetycznej  

 75 Foteli dla rodziców pacjentów na oddziały szpitalne  

 Wykonanie ścianek ognioodpornych przy Oddziale VIII i IX  

 20 Termometrów bezdotykowych na oddziały szpitalne  

 Drukarka do Gabinetu Antropologa  

 Deska ortopedyczna na Izbę Przyjęć  

 Wymiana agregatu i systemu sterowania klimatyzacji przy Bloku Operacyjnym  

 Niszczarka dla Kliniki Endokrynologii  

 25 Foteli dla Rodziców pacjentów na oddziały szpitalne  

 Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Archiwum Dokumentacji Medycznej  

 25 Foteli dla Rodziców pacjentów na Oddział Chirurgii 

 Mikroskop fluoroscencyjny dla Pracowni Typowania Tkankowego  

 Tablice i plansze informacyjne związane z remontami i modernizacją Szpitala 

 Uchwyt pod Telewizor LCD świetlicy na Oddziale Onkologii (I) –  

 Klimatyzator do Pracowni Wirusologii 

 Dokumenty aplikacyjne związane z projektem Leczenia Zakażeń Noworodka  

 Dokumenty aplikacyjne związane z projektem Wykrywania Nowotworów u Dzieci  

 Wyposażenie dla Pracowni Scyntygrafii  

 6 Taboretów elektrycznych do Kuchni Szpitalnej  

 20 wentylatorów na sale chorych 

 Rolety przeciwsłoneczne na 3 sale chorych na Oddział V 

 Klimatyzator do gabinetu zabiegowego na Oddział XIX 

 Zakup odzieży medycznej dla Zespołu Karetki Noworodkowej  

 50 Foteli dla rodziców pacjentów na sale chorych w oddziałach szpitalnych 

 Lodówka dla Oddziału XIX  

 50 Foteli dla rodziców pacjentów na sale chorych w oddziałach szpitalnych 

 Wykonanie zasilania c.w. i z.w. dla Pracowni Scyntygrafii i Centrali Telefonicznej 

 Pościel dla Oddziału V  

 4 Stanowiska do pielęgnacji noworodków  

 Preparat diagnostyczny dla pacjentów Oddziału Pulmonologii i Alergologii  

 Naprawa monitora neonatologicznego EFG 

 Zakup videogastroskopu dla Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia  

 Dokumentacja projektu wdrożenia systemu e-rejestracji w szpitalu  



 Zakup zestawów komputerowych dla Kliniki Nefrologii  

 Zakup zmywarki do Centralnej Sterylizatorni 

 Zakup statywów do kroplówek dla Oddziału Onkologii i Hematologii  

 Zakup przyściennych systemów organizacji aparatury medycznej  

 Naprawa komory sterylizatora w Kuchni Szpitalnej  

 Opracowanie dokumentacji ochrony radiologicznej dla Pracowni RTG 
 
W ramach upowszechniania wiedzy o Fundacji oraz Szpitalu (Cel 8) prowadzone były następujące 
działania: opracowanie, druk i dystrybucja folderów, plakatów i ulotek informacyjnych związanych z 
działalnością statutową Szpitala i Fundacji, w tym promującą przekazywanie Fundacji 1% podatku. 
Fundacja realizowała również wydawnictwo bezpłatnego biuletynu „Szpital Zdrowia”. Dodatkowa 
działalność informacyjna była realizowana poprzez administrowanie, prowadzenie oraz utrzymywanie 
następujących stron internetowych www: odnowaszpitala.pl, ozdrowiedziecka.pl, 
podzielsieswoimszczesciem.pl, prawnicydzieciom.pl, gwiazdydzieciom.pl. Głównym projektem 
realizowanym przez Fundację w roku 2013 była przebudowa i modernizacja strony internetowej 
szpitala działającej pod adresem szpitalzdrowia.pl. 
 
W ramach współdziałania z innymi organizacjami i instytucjami (Cel 9-10) Fundacja nawiązała 
współpracę między innymi z: 
- Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z którego pracownikami 
zrealizowana została wizyta Św. Mikołaja; 
- Fundacją TESCO Dzieciom w celu przeprowadzenia remontu świetlic, sali rehabilitacyjnej, oraz sali 
telewizyjnej i naukowej w Klinice Neurologii Dziecięcej. Dzięki nawiązanej współpracy oraz zebranym 
środkom finansowym, w ramach II Biegu Charytatywnego Fundacji TESCO Dzieciom, zrealizowany 
został remont części pomieszczeń kliniki oraz zakupiono wyposażenie medyczne i rehabilitacyjne 
potrzebne w leczeniu pacjentów chorych neurologicznie; 
- Kinem Kijów.Centrum oraz Fundacją Rozwoju Kina, w celu realizacji trzydniowego pokazu filmowego 
dla pacjentów Szpitala w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci. 
 
W czasie imprezy mikołajowej oraz obchodów dnia dziecka wszyscy pacjenci szpitalnych oddziałów 
otrzymali paczki z prezentami zebranymi od sponsorów, zakupionymi i przygotowanymi przez naszą 
Fundację. Fundacja przekazywała również do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 materiały plastyczne, 
przybory szkolne i książki pozyskane od sponsorów i darczyńców. 

W ramach działalności związanej z uczestnictwem personelu Szpitala w szkoleniach, zjazdach, 
konferencjach i sympozjach naukowych (Cel 11) Fundacja, sfinansowała udział w konferencjach 
naukowych dla kilkunastu pracowników Szpitala, w tym lekarzy endokrynologów, neurochirurgów i 
gastroenterologów, zakładu immunologii oraz pracowników administracji. 
 
W roku 2013, w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie przekazano środki finansowe i sfinansowano zakupy w kwocie  
818 172,21 zł. 

Zakres działalności Fundacji obejmował teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 Uchwała zarządu nr 1/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. 

 Uchwała zarządu nr 2/2013 z dnia 18 marca 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Przychody Fundacji 
 
Łączne przychody fundacji w roku 2013 wyniosły: 1 007 216,92 zł, w tym: 
- Spadek: 0 zł 
- Zapis: 0 zł 
- Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 0 zł 
- Darowizny od osób fizycznych: 122 869,23 zł 
- Darowizny od osób prawnych: 144 219,44 zł 
- „1%” podatku za rok 2012: 493 124,69 zł 
- Zbiórki publiczne: 39 617,00 zł 
- Nawiązki sądowe: 38 316,57 zł 
- Działalność statutowa odpłatna: 0 zł  
- Działalność gospodarcza: 168 511,71 zł  
- Odsetki z lokat bankowych: 553,98 zł 
- Inne przychody operacyjne: 4,30 zł 
 
6. Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację 
W roku 2013 Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych. W związku z powyższym koszty 
świadczeń odpłatnych wyniosły: 0 zł. 
 
7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  
 
W roku 2013 Fundacja była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. W ramach działalności gospodarczej fundacja zajmowała się:  
- świadczeniem usług reklamowych dla podmiotów zewnętrznych (PKD 73.11.Z), 
- sprzedażą kartek świątecznych (PKD 47.99.Z), 
- organizowaniem kursów i konferencji naukowych (PKD 82.30.Z). 
 
Fundacja w roku 2013 osiągnęła z działalności gospodarczej zysk w kwocie: 75 856,78 zł. Procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z  
pozostałych źródeł wyniósł: 16,73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
8. Koszty 
 
Cele statutowe w roku 2013 zostały sfinansowane z zysku Fundacji.  
 
Koszty całkowite Fundacji w roku 2013 dzieliły się na: 
• Koszty na realizację celów statutowych: 329 175,18 zł 
• Koszty administracyjne wyniosły: 85 872,73 zł 
• Koszty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej wyniosły: 92 654,93 zł 
 
W sumie, w roku 2013 koszty wyniosły łącznie: 507 702,84 zł. 
 
9. Zatrudnienie 
 
W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Bieżące prace 
administracyjne i organizacyjne związane z działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą 
wykonywane były na podstawie umów cywilno-prawnych. W roku 2013 umowy cywilno-prawne 
podpisane były z 37 osobami, w tym 1 osobą wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
 
10. Wynagrodzenia 
  
Łączna kwota wszystkich wynagrodzeń wypłacona w roku 2013  wyniosła: 110 304,82zł, w tym: 
- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 0 zł 
- Wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne): 110 304,82 zł 
- Nagrody: 0 zł 
- Premie: 0 zł 
- Inne świadczenia: 0 zł 
 
 



Z całkowitej kwoty wszystkich wynagrodzeń w roku 2013 tj. 110 304,82 zł, wynagrodzenia wypłacone 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą wyniosły: 35 715,22 zł, w tym: 
- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 0  zł 
- Wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne): 35 715,22 zł 
- Nagrody: 0 zł 
- Premie: 0 zł 
- Inne świadczenia: 0 zł 
 
Z łącznej kwoty wszystkich wynagrodzeń w roku 2013 tj. 110 304,82 zł, wysokość rocznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji wyniosła: 
- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 0  zł 
- Wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne): 19 185,71 zł 
- Nagrody: 0 zł 
- Premie: 0 zł 
- Inne świadczenia: 0 zł 
 
Z całkowitej kwoty rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 
Fundacji  tj. 19 185,71 zł, wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 
i innych organów Fundacji kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą wyniosła: 
- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 0 zł 
- Wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne): 1 185,71 zł 
- Nagrody: 0 zł 
- Premie: 0 zł 
- Inne świadczenia: 0 zł 
 
W roku 2013, członkowie Zarządu, Rady Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia tych 
funkcji nie otrzymali wynagrodzenia. Z całego Zarządu, 2 osoby otrzymały wynagrodzenie związane z 
wykonywaniem prac dotyczących obsługi administracyjnej oraz działalności gospodarczej.  
 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w roku 2013 wyniosły: 110 304,82 zł. 
 
11. Pożyczki pieniężne 
W 2013 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. 
 
12. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. 
• PEKAO SA: 434 032,43 zł 
• BNP PARIBAS: 260 325,68 zł 
 
13. Dane o nabytych obligacjach 
W 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych obligacji. 
 
14. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek 
W 2013 roku Fundacja nie posiadała udziału w spółkach prawa handlowego. 
W 2013 roku Fundacja nie nabyła akcji spółek prawa handlowego. 
 
15. Dane o nabytych nieruchomościach 
W roku 2013 fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 
16. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 
W roku 2013 Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla 
celów statystycznych 
 
Aktywa Fundacji wyniosły: 703 933,12 zł. 
 
Składają się na nie: 
- należności, które wynosiły: 3 053,05 zł, w tym: 

• należności od Urzędu Skarbowego: 606,00 zł 
• należności z tytułu dostaw i usług: 184,50 zł 
• inne należności, zaliczki: 2 262,55 zł  

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym: 699 627,27 zł. 
 
18. Wartość zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych 
 
Zobowiązania Fundacji w roku 2013 wynosiły: 1 575,46 zł, w tym z tytułu: 

• dostaw i usług: 0 zł 
• podatków i ubezpieczeń społecznych: 913,99 zł 
• innych: 369,00 zł  
• fundusze specjalne: 292,47 zł 

 
19. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej 
działalności 
 
W roku 2013 Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 
20. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
 
Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała następujące zobowiązania podatkowe. 
 
Wobec Urzędu Skarbowego:  
- podatek od umów zleceń w kwocie: 247,00 zł                                                           
- podatek od nagrody w wysokości 330,00 zł 
- podatek CIT8 w wysokości 3,00 zł 
 
Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosło: 333,99 zł z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.       
 
Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała w Urzędzie Skarbowym nadpłatę z tytułu podatku 
VAT w wysokości 606,00 zł. 
 
21. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych. 
 
Do Urzędu Skarbowego fundacja składała następujące zeznania: PIT-4R, PIT-8A,PIT-11, CIT 8, VAT 
7. Deklaracje podatkowe składane były na bieżąco, zgodnie z obowiązkami podatkowymi. 
 
22. Kontrole 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddana kontrolom organów zewnętrznych. W dniu  
18 marca 2013 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli i oceny działalności Zarządu Fundacji za rok 
2012. Po analizie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2012 Komisja Rewizyjna 
potwierdziła prawidłowe wykonanie przez Zarząd zadań w zakresie realizacji celów statutowych 
Fundacji. 
 
Całość zagadnień księgowych prowadzona jest przez biuro rachunkowe „Consilium” Bogusław Cora  
z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cechowej 63, tel. (12) 651-44-48, które zapewnia prawidłowość 
ewidencji finansowej. Do sprawozdania dołączono sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans 
oraz informacja dodatkowa) za rok 2013. 
 
 
 
 
 
 



 


