
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu 

Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
za rok sprawozdawczy 2010. 

 
 
W 2010 roku, tak jak w roku poprzednim, w skład Zarządu Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego 
w Chrzanowie wchodziły następujące osoby: 

1. Jerzy Kasprzyk – Prezes Zarządu 
2. Wiesław Domin – Wiceprezes  
3. Jadwiga Letner – Skarbnik 
4. Jacek Boroń – Członek 
5. Zbigniew Duda – Członek 
6. Kazimierz Poznański – Członek 
7. Emil Tobolski – Członek 

 
Na posiedzeniach Zarządu, których odbyło się 5 podjęto następujące uchwały: 
• Uchwała nr 1/2010 z dnia 10.01.2010r. 

Zarząd przyjmuje darowiznę Fundacji Warty i Kredyt Banku „Razem moŜemy więcej”  
z Warszawy na kwotę 4,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznego rotoru do ćwiczeń 
dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 
 

W roku 2009 złoŜony został wniosek do Fundacji Warty i Kredyt Banku „Razem moŜemy więcej”  
o sfinansowanie zakup rotora do ćwiczeń prowadzonych przy rehabilitacji układu ruchu.  
W odpowiedzi na wniosek, przyznane zostały środki finansowe w wysokości  4.000,00 zł na zakup 
tego aparatu. Uchwałą nr 1/2010 darowiznę przyjęto, zakupiony sprzęt przekazany został 
Zakładowi Rehabilitacji Ruchowej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.   
 
• Uchwała nr 2/2010 z dnia 17 marca 2010r. 

Zarząd przyjmuje projekt zmian z statucie Fundacji. 
 
Rok 2009 był ostatnim rokiem, w którym prowadzona była działalność gospodarcza Fundacji 
polegająca na wynajmie pomieszczeń w budynkach własnych. W zaistniałej sytuacji Zarząd uznał 
za konieczne wprowadzenie do statutu zapisów umoŜliwiających przystąpienie do róŜnych form 
działalności. Ponadto znowelizowane przepisy wymagały podania klasyfikacji PKD przy kaŜdej  
z przyjętych form działalności gospodarczej. Na prośbę Zarządu propozycję zmian w statucie 
opracował pan Kazimierz Poznański, zmiany w statucie zatwierdziło w dniu 30 marca 2010 r. Walne 
Zgromadzenie Fundatorów. 
     
• Uchwała nr 3/2009 z dnia 17 marca 2010r. 

1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie rzeczowe z działalności Fundacji za rok 2009. 
2. Zarząd przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2009. 
3. Zarząd przyjmuje kierunki działalności na 2010 rok. 
 

• Uchwała nr 4/2010 z dnia 17 marca 2010r. 
1. Zarząd ustala termin Walnego Zgromadzenia Fundatorów na dzień 30 marca 2010 rok  

o godz. 13.oo 
2. Zarząd przyjmuje porządek Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 

 
• Uchwała nr 5/2010 z dnia 17 marca 2010r. 

Zarząd przyjmuje pana Kazimierza Bogusza w poczet Fundatorów Fundacji. 
 
Pan Kazimierz Bogusz będący Fundatorem ZałoŜycielem z ramienia Przedsiębiorstwa Produkcji-
MontaŜu-Handlu „Elektromont” S.A. w Chrzanowie, po likwidacji przedsiębiorstwa, złoŜył we 
własnym imieniu deklarację o przystąpieniu do Fundacji.     
 
• Uchwała nr 6/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. 

Zarząd przyjmuje darowiznę w wysokości 1,0 tys. zł (jeden tysiąc złotych) od firmy Grunenthal 
Sp. z o.o. Piaseczna z przeznaczeniem dla I Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego  
w Chrzanowie. 

Zarząd przyjął darowiznę od firmy Grunenthal Sp. z o.o. z Piaseczna, którą zgodnie z wolą 
ofiarodawcy, przekazał dla I Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 
 
Działalność gospodarcza Fundacji. 
 
            W roku sprawozdawczym zakończono wyburzanie budynków Fundacji przy ul. Szpitalnej 51 
oraz 53 w Chrzanowie i przekazano teren pod budynkami jego właścicielowi, Gminie Chrzanów, 
która w tym rejonie budowała będzie rondo w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy 
Północno-Wschodniej Chrzanowa”. 



            W związku z wyburzeniem budynków Fundacji, zakończona została działalność gospodarcza 
polegająca na wynajmie pomieszczeń i Zarząd przystąpił do poszukiwania innych form działalności.  
            Niezbędna okazała się nowelizacja statutu, gdyŜ niektóre z form planowanej działalności 
nie były w zapisach ujęte, naleŜało równieŜ dostosować statut do aktualnych wymogów 
ustawowych, co oznaczało wpisanie klasyfikacji PKD przy kaŜdej z planowanych form działalności. 
Propozycje zmian w statucie przygotował pan Kazimierz Poznański a zatwierdziło je Walne 
Zgromadzenie Fundatorów w dniu 30 marca 2010r. 
             Do szybkiego realizacji Zarząd wyodrębnił dwie formy działalności: 
             a/ obsługę płatnego parkingu dla szpitala: 
Przewiduje się rozbudowę i zagospodarowanie istniejącego parkingu przed budynkiem szpitala oraz 
pobieranie opłat za parkowanie. 
             b/ organizację szkoleń medycznych: 
Przewiduje się zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu bakteriologii, profilaktyki medycznej oraz 
ratownictwa medycznego. W organizację szkoleń włączony zostanie Szpital Powiatowy w zakresie 
kadry szkoleniowej oraz pomieszczeń do przeprowadzania szkoleń. 
 
           
Działalność statutowa Fundacji. 
 
         W roku sprawozdawczym kontynuowano akcję pozyskiwania środków finansowych z 1% 
odpisu podatkowego pod hasłem „Nie daj fiskusowi, daj naszemu szpitalowi”. Ulotki reklamowe 
Fundacji wyłoŜone zostały w budynkach uŜyteczności publicznej we wszystkich gminach powiatu 
chrzanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem szpitala, gdzie oprócz wyłoŜenia ulotek  
w miejscach ogólnie dostępnych, dane Fundacji dołączano do kart wypisowych pacjentów. 
         Łączna kwota uzyskana wskutek tych działań wynosi 48.529,60 zł. 
Minęło juŜ pięć lat odkąd pozyskujemy fundusze z 1% odpisu podatkowego, w tym okresie 
wpłynęły na nasze konto następujące kwoty: 
       w 2006 r. uzyskano kwotę        5.906,56 zł 
       w 2007 r. uzyskano kwotę        9.636,95 zł 
       w 2008 r. uzyskano kwotę       32.619,80 zł 
       w 2009 r. uzyskano kwotę       59.145,53 zł 
       w 2010 r. uzyskano kwotę       48.529,60 zł 
Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na: 
2006 r. - dofinansowanie stanowisk rehabilitacji kardiologicznej w kwocie 5.444,82 zł 
2007 r. – dofinansowanie zakupu lampy szczelinowej do tomografu komputerowego w kwocie 

15.000,00 zł 
2008 r. – program bezpieczeństwa pacjenta i personelu w kwocie 17.283,89 zł 
W 2009 r. byliśmy koordynatorem zakupu aparatów do wczesnego wykrywania sepsy, w którym 
partycypowały wszystkie gminy powiatu chrzanowskiego oraz starostwo. Wspólnymi siłami udało 
się uzyskać kwotę 250 tys.zł. 
                
         Z darowizn sponsorów uzyskano łącznie kwotę 5.000,00 zł. Składają się na nią darowizny:  
Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem moŜemy więcej” w kwocie 4.000,00 zł 
Firma Grunenthal Sp. z o.o. z Piaseczna w kwocie 1.000,00 zł. 
 
        W roku sprawozdawczym współuczestniczyliśmy w pracach związanych z zakupem aparatury 
dla Oddziału Neurologicznego. PoniewaŜ zakup urządzeń: aparatu EEG, aparatu EMG oraz aparatu 
Dopplera za łączną kwotę 364.264,00 zł sfinansowany został ze środków własnych Szpitala, 
fundusze z 1% odpisu podatkowego planowane na jego dofinansowanie pozostają na koncie 
Fundacji.   
 
Zakończenie 
 
            Dziękujemy serdecznie wszystkim z państwa, którzy przekazali 1% odpisu podatkowego na 
wsparcie naszej działalności statutowej. 
            Dziękujemy pani Ewie Potockiej za czynne uczestnictwo w pracach Zarządu Fundacji.        
            Dziękujemy równieŜ wszystkim, których starania przyczyniły się do efektywnej pracy 
Fundacji, ze swej strony zapewniając, Ŝe cały Zarząd wkłada swój czas i starania by efekty te były 
coraz większe. 
 
Chrzanów, styczeń 2011 r.                                                         Zarząd Fundacji: 
                                                                                                Jerzy Kasprzyk - Prezes 
                                                                                                Wiesław Domin - Wiceprezes 
                                                                                               Jadwiga Letner - Skarbnik 
                                                                                                Jacek Boroń 
                                                                                                Kazimierz Poznański 
                                                                                                Emil Tobolski 
 


