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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica WIELICKA Nr domu 265 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-663 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 654 19 03

Nr faksu 12 654 19 03 E-mail kontakt@ozdrowiedziecka.org Strona www www.ozdrowiedziecka.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-07-24

2009-10-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35018041300000 6. Numer KRS 0000123750

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

dr hab. med. Maciej 
Kowalczyk

Prezes Zarządu TAK

dr Andrzej Bałaga Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

dr Anna Wojnar Członkini Zarządu TAK

mgr Joanna Szydłowska-
Chachuła

Członkini Zarządu TAK

mgr Bartłomiej Pawlak Członek 
Zarządu/Skarbnik

TAK

dr Jacek Domański Członkini Zarządu / 
Sekretarz

TAK

FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - O ZDROWIE DZIECKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych w obszarze: ochrona i promocja zdrowia. Głównym celem 
Fundacji 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. Działalność Fundacji nawiązuje do tradycji dobroczynnej 
Instytucji Towarzystwa Opieki Szpitalnej dla Dzieci w Krakowie, powstałej 
w 1872 r. z inicjatywy wybitnego pediatry, doktora Macieja Leona 
Jakubowskiego, profesora Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Realizacja celu Fundacji następuje w szczególności 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).

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

mgr Anna Rybak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

dr Katarzyna Doleżal-
Ołtarzewska

Zastępca 
Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

dr Bożena Pilch Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021 Fundacja "O ZDROWIE DZIECKA" wsparła Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (w różnych obszarach) kwotą 
o łącznej wartości ponad 1,2 MLN ZŁ. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na działalność określoną kodem PKD 88.99.Z. 
Działalność ta obejmowała finansowanie wydatków związanych z: zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń 
medycznych i niemedycznych, remontem i modernizacją szpitalnych pomieszczeń, zakupem wyposażenia poprawiającego 
komfort pobytu dla pacjentów i ich rodziców/opiekunów oraz zakupem materiałów i odczynników diagnostycznych. Wśród 
sfinansowanych lub dofinansowanych zakupów dla Szpitala w tym zakresie znalazły się m.in.: 

Grudzień (łącznie 70 251,08 zł): 2 Maszyny czyszczące na Oddział ITN i Neurologii, kwota: 39 089,40 zł / Ścianka wspinaczkowa 
do sali rehabilitacyjnej, kwota: 9 798,18 zł / Chłodziarko-zamrażarka dla Zakładu Mikrobiologii, kwota: 8 573,00 zł (1%) / 15 
termometrów bezdotykowych na oddziały USDK, kwota: 7 699,64 zł / Modyfikacja oświetlenia w szpitalnej auli, kwota: 1 230,00
 zł / 2 Drukarki na Szpitalny Oddział Ratunkowy, kwota: 1 200,00 zł 1(%) / Naprawa tapicerska 3 leżanek w Zakładzie Fizjoterapii, 
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kwota: 900,00 zł / Fotele biurowe do Poradni Dietetycznej, kwota: 798,00 zł / 11 Poduszek dla Oddziału Kardiologii, kwota: 
505,95 zł / Kable do podłączenia TV w Oddziale Gastrologii, kwota: 300,00 zł (1%) / Mat. el. do podłączenia TV w Oddziale 
Gastrologii, kwota: 156,91 zł.

Listopad (łącznie 6 826,56 zł): Komputer dla Kliniki Ch. Dzieci, kwota: 3 000,00 zł / Fotele biurowe dla Zakładu Radioterapii, 
kwota: 1 866,00 zł (1%) / Obuwie ochronne na Blok Operacyjny, kwota: 940,95 zł / Szyny rotacyjne dla pacjentów po zabiegach 
na AiIT, kwota: 700,28 zł (1%) / Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 259,53 zł / Tablice korkowe dla 
Kardiologii, kwota: 59,80 zł.

Październik (łącznie 341 682,60 zł): Wyposażenie na aulę wykładową do „Szpitalnego Kina” cz. II, kwota: 263 626,31 zł / 
Kardiomonitor dla SOR, kwota: 18 705,60 zł / Instalacja światłowodu w Zakładzie Radioterapii, kwota: 15 596,00 zł  Nowe 
oświetlenie do szpitalnej auli wykładowej: 14 760,00 zł / Narzędzia techniczne dla Sekcji Elektryków, kwota: 11 266,39 zł (1%) / 
Ubrania ochronne na Blok Operacyjny, kwota: 6 586,65 zł / Narzędzia techniczne dla Warsztatu Hydraulików, kwota: 4 427,09 zł 
(1%) / Żaluzje p. słoneczne do Poradni Gastro w CALD, kwota: 2 355,45 zł / Okablowanie sieciowe do szpitalnej auli, kwota: 2 
008,52 zł / Niszczarki dokumentów dla Szpitala, kwota: 1 525,20 zł / Naprawa tapicerska foteli na SOR, kwota: 765,00 zł (1%) / 
Stolik do sekretariatu głównego, kwota: 59,99 zł.

Wrzesień (łącznie 574 418,24 zł): System zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych, kwota: 178 620,60 zł / Wyposażenie 
informatyczne dla Działu IT szpitala, kwota: 132 167,52 zł / Wyposażenie na aulę wykładową do „Szpitalnego Kina” cz. I, kwota: 
82 999,99 zł / Wyposażenie informatyczne, kwota: 39 100,00 zł / Medyczna odzież ochronna na Blok Operacyjny, kwota: 35 
739,90 zł / 80 terminali/komputerów do gabinetów zabiegowych, kwota: 24 160,00 zł / 8 Zasilaczy awaryjnych UPS, kwota: 19 
650,70 zł / Zestawy do odbioru TV i Internetu na Oddziały Onkologii i Chirurgii, kwota: 15 116,70 zł / Łóżeczka dla pacjentów na 
Oddział Leczenia Żywieniowego, kwota: 13 061,52 zł / Narzędzia techniczne dla Sekcji Hydraulików USDK, kwota: 9 990,13 zł 
(1%) / Wagi elektroniczne, stadiometr i infantometr do Poradni Endokrynologii, kwota: 6 621,55 zł / Wyposażenie komputerowe 
do dz. księgowości szpitala, kwota: 5 070,00 zł / Krzesła do sali edukacyjnej „cukrzycowej”, kwota: 2 952,00 zł / Obudowy do 
wyposażenia AV na sale chorych Oddziału Onkologii, kwota: 2 870,39 zł / Tablet do „Szpitalnego Kina”, kwota: 2 325,00 zł / 
Niszczarki dokumentów do Poradni Kardiologii, kwota: 1 530,00 zł (1%) / 2 Drukarki dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 1 399,74 zł 
(1%) / Stoliki na łóżka pacjentów do Oddziału IT, kwota: 612,00 zł (1%) / Żaluzje p. słoneczne dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 
430,50 zł (1%).

Sierpień (łącznie 8 552,78 zł): Zamrażarka do Kuchni Niemowlęcej, kwota: 1 449,00 zł (1%) / Materiały malarskie do odnowienia 
Sali Edukacyjnej (Cukrzyca), kwota: 895,97 zł / Klimatyzacja do Oddziału Ortopedii w Budynku CALD, kwota: 5 498,10 zł / 
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 709,71 zł.

Lipiec (łącznie 51 828,40 zł): Armatura do pomieszczenia admin., kwota: 115,45 zł / Myjka do butelek do Kuchni Niemowlęcej, 
kwota: 9 350,00 zł / Waga dla Kliniki Gastroenterologii, kwota: 2 450,00 zł / 2 Klimatyzatory do Kuchni Niemowlęcej, kwota: 26 
814,00 zł / Tablica suchościeralna dla Kardiologii, kwota: 929,95 zł / Czajnik do Kliniki Gastroenterologii, kwota: 257,80 zł (1%) / 
3 Fotele do Kliniki Gastroenterologii, kwota: 1 154,70 zł (1%)/ 55 Wentylatorów dla Szpitala, kwota: 5 179,00 zł (1%) / Materiały 
diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 184,50 zł / Waga dla Oddziału Gastrologii, kwota: 2 450,00 zł / Stół 
rehabilitacyjny do Gipsowni Poradni Ortopedycznej, kwota: 2 943,00 zł (1%).

Czerwiec (łącznie 43 875,98 zł): Dofinansowanie zakupu insuflatora CO2 dla Gastrologii, kwota: 17 300,00 zł / Chłodziarka do 
Banku Mlecznego Działu Żywienia, kwota: 15 387,30 zł (1%) / Darowizna 2 stołów medycznych dla Zakładu Fizjoterapii, wartość: 
5 998,00 zł / Wyposażenie medyczne dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 1 498,00 zł (1/2 z 1%) / Wyposażenie meblowe dla 
Gastrologii, kwota: 1 154,70 zł (1%) / Poduszki dla pacjentów na SOR, kwota: 750,00 zł (1%) / Materiały diagnostyczne dla 
Zakładu Immunologii, kwota: 877,14 zł / Podnóżki do stołów rehabilitacyjnych w Gipsowni Poradni Ortopedycznej, kwota: 
342,00 zł / Strzykawki z solą fizjologiczną, kwota: 311,04 zł (1%) / Czajniki dla Gastrologii, kwota: 257,80 zł (1%).

Maj (łącznie 14 847,23 zł): Wyposażenie meblowe dla Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, kwota: 1 992,60 zł / 
Wyposażenie meblowe dla Kliniki Chirurgii, kwota: 1 169,00 zł (1% podatku) / Wyposażenie medyczne do zabiegów dla 
Ortopedii, kwota: 846,81 zł / Wyposażenie komputerowe dla Kliniki Kardiologii, kwota: 3 490,00 zł / Odczynniki diagnostyczne 
dla Zakładu Immunologii, kwota: 6 502,01 zł / Przeguby kulowe do zabiegów ortopedycznych, kwota: 846,81 zł.

Kwiecień (łącznie 19 966,98 zł): Wózek inwalidzki dla Kliniki Onkologii i Hematologii, kwota: 686,12 zł (1% podatku) / Odczynniki 
diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 6 689,74 zł / Sprzęt do mechanoterapii dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 704,00 zł 
(1%) / 4 Termometry dla Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, kwota: 385,84 zł / Wyposażenie rehabilitacyjne dla 
Zakładu Fizjoterapii, kwota: 1 408,00 zł / 2 Pulsoksymetry dla SOR, kwota: 10 000,00 zł / Zestaw elektrod do aparatu EKG dla 
Kliniki Kardiologii, kwota: 93,28 zł.

Marzec (łącznie 45 621,37 zł): 2 Aparaty EKG na Oddział Kardiologii, kwota: 37 739,52 zł / Drobne wyposażenie medyczne dla 
SOR, kwota: 632,56 zł (zbiórka publiczna) / Drobne wyposażenie medyczne dla SOR, kwota: 1 164,40 zł (1%) / Naprawa foteli dla 
rodziców pacjentów w Oddziale Reumatologii, kwota: 660,00 zł (1%) / Podnośnik pacjenta dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 
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1700,00 zł (1/2 z 1%) / Kosze na śmieci na Oddział Gastrologii, kwota: 844,40 zł / Wyposażenie komputerowe do Sekretariatu 
Kliniki Kardiologii, kwota: 329,00 zł / Wyposażenie meblowe na SOR, kwota: 1 120,00 zł (1%) / Wyposażenie meblowe dla 
Kardiologii, kwota: 370,00 zł / Odczynniki diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 1 061,49 zł.

Luty (łącznie 17 829,65): Wyposażenie terapeutyczne dla Zakładu Fizjoterapii, kwota: 10 632,90 zł / Wyposażenie meblowe dla 
Kliniki Kardiochirurgii, kwota: 1 713,89 zł (1%) / Niszczarka dokumentów na Blok Operacyjny, kwota: 381,30 zł / Wyposażenie 
meblowe dla Oddziału IT Kardiochirurgii, kwota: 1 713,89 zł / Lodówka na potrzeby Banku Mleka do Kuchni Niemowlęcej, 
kwota: 2400,00 zł (1%) / Ciśnieniomierze dla Oddziału Gastroenterologii, kwota: 1 161,02 zł / Czajnik dla Ortopedii, kwota: 
120,00 zł (1% ortopedia) / Tablica magnetyczna do sekretariatu Z-cy ds. Pielęgniarstwa, kwota: 87,95 zł.

Styczeń (łącznie 43 373,04 zł): Kółka do foteli dla rodziców pacjentów w salach chorych, kwota: 2401,94 zł (1%) / Odczynniki 
diagnostyczne dla Zakładu Immunologii, kwota: 38 317,83 zł

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i panujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne działalność 
Fundacji w 2021 r. w zakresie organizacji imprez i wydarzeń dla pacjentów i rodziców (93.29.Z) była bardzo ograniczona. W Dniu 
Dziecka i w ramach "Mikołajek" prezenty dla pacjentów od Fundacji zostały przekazane na oddziały szpitalne we współpracy i 
dzięki wsparciu personelu Szpitala, w tym Działu IT. Tradycyjnie organizowane przez Fundację wizyty znanych osób z zewnątrz, 
warsztaty i spotkania z pacjentami i rodzicami nie mogły zostać zorganizowane. Z uwagi na innowacyjność oraz unikalność tego 
projektu warto podkreślić, że w dniu 1 października 2021 r. w szpitalnej auli wykładowej odbył się premierowy pokaz pierwszego 
w Polsce "Szpitalnego Kina", które Fundacja stworzyła razem z Biurem Akcji Odnowy Szpitala. Niestety ze względu na panujące 
obostrzenia epidemiologiczne, w tym pokazie uczestniczyła grupa pacjentów tylko jednego z oddziałów. Na stworzenia 
"szpitalnego kina" fundacja przeznaczyła kwotę prawie 365 tys. zł. Dzięki tej kwocie szpitalna aula została doposażona w nowy 
projektora z kamerą, nowe nagłośnieni (głośniki przednie główne i boczne oraz głośniki basowe), system sterowania oraz nowe 
oświetlenie ledowe nad sceną. Zakupiony i zainstalowany system będzie służyć nie tylko do projekcji filmów i bajek dla rodziców 
i pacjentów, ale także do bieżącej dydaktyki studentów i studentek UJ CM oraz na potrzeby organizowanych w Szpitalu 
konferencji i spotkań naukowych.

W ramach PKD 58.19.Z Fundacja prowadziła działania mające na celu promocję i informowanie społeczeństwa, w tym 
potencjalnych i obecnych Darczyńców oraz Sponsorów na temat bieżącej działalności, potrzebach, zrealizowanych projektach 
oraz sukcesach Fundacji i Szpitala. Działania te były realizowane poprzez opracowywanie, druk i dystrybucję ulotek, plakatów i 
folderów związanych z realizacją celów statutowych przez Fundację i Szpital, w tym dotyczących przekazywania 1% podatku na 
rzecz Fundacji i Szpitala. Tradycyjnie Fundacja przekazała do gabinetów zabiegowych, punktów pobrań krwi oraz poradni 
specjalistycznych kilkadziesiąt tysięcy naklejek "Dzielnego Pacjenta".

W roku 2021 (w ramach działalności PKD 94.99.Z) Fundacja współpracowała z różnymi organizacjami, firmami i instytucjami w 
zakresie realizacji celów statutowych, w tym mających na celu pozyskiwanie darowizn finansowych, rzeczowych i sponsorów. 
Szczególnie ważna była współpraca ze szkołami i przedszkolami, które w ramach swoich akcji charytatywnych przekazały dla 
Fundacji dużą ilość prezentów dla Pacjentów na Dzień Dziecka i Mikołajki. W tym zakresie fundacja otrzymała również wsparcie 
od pracowników kilku firm, które w ramach zbiórek pracowniczych zebrały środki na zakup prezentów dla pacjentów Szpitala. 
Wśród zakupionych i przekazanych prezentów znalazły się m.in. maskotki pluszowe, różne zabawki, klocki, gry planszowe i 
puzzle. Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Fundacja we współpracy z personelem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 działającym na 
terenie Szpitala zorganizowała wśród pacjentów z oddziałów konkurs plastyczny pt. "Moja ulubiona pora roku", z którego 
wybrane pracy zostały wykorzystane do przygotowania kalendarza Fundacji na rok 2022. Ze względu na trwającą pandemię 
koronawirusa SARS-CoV-2 i panujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w 2021 r. Fundacja nie prowadziła na terenie 
Szpitala eventów/imprez oraz nie organizowała wydarzeń dla pacjentów i ich rodziców z udziałem osób z zewnątrz 
(przedstawicieli firm, instytucji, sponsorów i organizacji). Współpraca z tymi podmiotami w tym zakresie zostanie wznowiona z 
chwilą poprawy sytuacji epidemiologicznej dot. COVID-19 i zdjęciu panujących w związku z tym obostrzeń. 

W ramach tej samej działalności PKD Fundacja sfinansowała lub dofinansowała także wydatki związane z udziałem personelu 
Szpitala w konferencjach naukowych, szkoleniach, sympozjach i kursach. Z tego obszaru działalności Fundacji skorzystało łącznie 
8 pracowników Szpitala. Wśród tych osób były: 1 osoba z personelu lekarskiego z Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej USDK, która 
uczestniczyła w kursie „360 DEGREE SKULL BASE COURSE”, 1 osoba z personelu lekarskiego z Kliniki Kardiologii Dziecięcej USDK 
uczestnicząca w konferencji kardiologicznej „KASPROWISKO”, 3 pracowników z Zakładu Fizjoterapii, którzy uczestniczyli w 
szkoleniu z zakresu obsługi zainstalowanej w sali rehabilitacyjnej ściany wspinaczkowej dla pacjentów oraz 3 osób z personelu 
pielęgniarskiego z Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka USDK, które uczestniczyły w szkoleniu „Wsparcie i 
konsultacje laktacyjne mam wcześniaków”.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

50000

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

W ramach tej działalności PKD Fundacja 
sfinansowała lub dofinansowała dla Szpitala 
wydatki związane z: zakupem, naprawą i 
modernizacją aparatury, urządzeń medycznych i 
niemedycznych, remontem i modernizacją 
szpitalnych pomieszczeń, zakupem wyposażenia 
poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów i 
ich rodziców/opiekunów oraz zakupem 
materiałów i odczynników diagnostycznych. W 
roku 2021 na ten cel Fundacja przeznaczyła 
najwięcej środków finansowych. Opis tych 
wydatków został szczegółowo przeznaczony w 
cz. II sprawozdania w pkt. 1.1.

88.99.Z 85 385,02 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 82.30.Z

W dniach 20-21.11.2021 r. Fundacja była współorganizatorem VI konferencji naukowej z cyklu 
"Żywienie dziecka wczoraj i dziś", która z uwagi na pandemię COVID-19 ponownie odbyła się 
w wersji on-line. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania dietetyki klinicznej w 
pediatrii. W ramach wydarzenia odbyły się 3 sesje tematyczne, w których zostały omówione 
nowe zalecenia w leczeniu żywieniowym oraz postępowaniu dietetycznym wybranych chorób 
dzieci. Eksperci przedstawili ciekawe przypadki kliniczne. Celem stworzenia miejsca do 
wymiany doświadczeń, interaktywnego udziału oraz wychodząc naprzeciw aktualnym 
potrzebom odbyły się także dwa warsztaty tematyczne. Łącznie w konferencji wzięły udział 
452 osoby: 52% stanowili DIETETYCY (239 osób), 14% to LEKARZE (63 osoby), 3% stanowił 
personel PIELĘGNIARSKI (15 osób), a 1% to PSYCHOLODZY (6 osób). Pozostałe osoby (bez 
wskazania zawodu) stanowiły 30% wszystkich uczestników. Dzięki konferencji osiągnięto zysk 
ok. 17 tys. zł, z czego 12 tys. przeznaczono do wykorzystania na potrzeby Kliniki Gastrologii 
USDK  (organizatora merytorycznego wydarzenia), a 5 tys. zł przekazano na podstawowy 
rachunek bankowy Fundacji.

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

W ramach tej działalności PKD Fundacja 
sfinansowała lub dofinansowała dla Szpitala 
wydatki związane z udziałem personelu Szpitala 
w konferencjach naukowych, szkoleniach, 
sympozjach i kursach. Z tego obszaru 
działalności Fundacji skorzystało łącznie 8 
pracowników Szpitala. Wśród tych osób były: 1 
osoba z personelu lekarskiego z Kliniki 
Neurochirurgii Dziecięcej USDK, która 
uczestniczyła w kursie „360 DEGREE SKULL BASE 
COURSE”, 1 osoba z personelu lekarskiego z 
Kliniki Kardiologii Dziecięcej USDK uczestnicząca 
w konferencji kardiologicznej „KASPROWISKO”, 3 
pracowników z Zakładu Fizjoterapii, którzy 
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obsługi 
zainstalowanej w sali rehabilitacyjnej ściany 
wspinaczkowej dla pacjentów oraz 3 osób z 
personelu pielęgniarskiego z Oddziału Patologii i 
Intensywnej Terapii Noworodka USDK, które 
uczestniczyły w szkoleniu „Wsparcie i konsultacje 
laktacyjne mam wcześniaków”.

94.99.Z 670,00 zł
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603 429,89 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 228 061,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 164 057,84 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 64 002,12 zł

d) przychody finansowe 1,04 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 559 327,28 zł

2.4. Z innych źródeł 65 303,83 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 819 646,94 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

211 404,89 zł

1 282 112,51 zł

1 807,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

64 002,12 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 988 494,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 28 911,22 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 120 193,70 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 340 846,57 zł 120 193,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 175 563,75 zł 120 193,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

35 090,90 zł

494,66 zł

106 256,43 zł

23 440,83 zł 0,00 zł

1 Wydatki związane z zakupem, naprawą, modernizacją aparatury i urządzeń NIEMEDYCZNYCH dla 
Szpitala.

43 901,85 zł

2 Wydatki związane z zakupem, naprawą, modernizacją aparatury i urządzeń MEDYCZNYCH dla 
Szpitala.

32 068,14 zł

3 Wydatki związane z remontami i modernizacją pomieszczeń Szpitala 9 415,03 zł

4 Wydatki związane ze szkoleniem personelu Szpitala. 670,00 zł

1 Narzędzia techniczne dla Sekcji Hydraulików i Elektryków. 25 683,61 zł

2 Chłodziarka do Banku Mlecznego Działu Żywienia. 15 387,30 zł

3 Chłodziarko-zamrażarka dla Zakładu Mikrobiologii. 8 573,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 68 327,22 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 28 911,22 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  8



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

168 570,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 97 410,98 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

88 110,98 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

9 300,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

733,33 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

743,52 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 97 410,98 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 88 110,98 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

8 800,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

ad. pkt. 8: Kwota obejmuje miesięczne wynagrodzenie za 
obsługę administracyjną Fundacji oraz dodatkową 
jednorazową umowę dla członka zarządu/skarbnika 
Fundacji związaną z przygotowaniem i organizacją 
konferencji naukowej z cyklu "Żywienie dziecka wczoraj i 
dziś", która odbyła się w listopadzie 2021 r.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W części sprawozdania III. / pkt. 2 / pkt. 2.4 (przychody z innych źródeł) obejmuje także nawiązki sądowe w kwocie 
65 302,79 zł oraz przychody finansowe w kwocie 1,04 zł.

W części sprawozdania IV.  pkt. 1 wpisana kwota zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 
168 570,00 zł to kwota zwolnienia wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.

W części sprawozdania VI. / pkt. 2 b podana łączna kwota wynagrodzeń w roku 2021 obejmuje także wynagrodzenia 
dotyczące obsługi administracyjnej Fundacji (84 000 zł).

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

dr hab. med. Maciej Kowalczyk - 
Prezes Zarządu

mgr Bartłomiej Pawlak - Członek 
Zarządu/Skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Komisja Rewizyjna Fundacji. Roczna ocena działalności Zarządu za rok 2020 przygotowana na 
potrzeby Sprawozdania Finansowego i Merytorycznego Fundacji 

1
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