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Kraków, dn. 29 marca 2021 r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Zarządu Fundacji „Zdrowie Dziecka” 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

  

1. Informacje ogólne 

Fundacja „Zdrowie Dziecka” z siedzibą w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, 31-503 

Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04 maja 2006 r. pod 

numerem KRS 0000256178.  

NIP 6761189712, REGON: 350432501 

Fundacja „Zdrowie Dziecka” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

1.1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd 

1.2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu na dzień podpisania sprawozdania: 

Jadwiga Czeczótko – Prezes Zarządu 

Katarzyna Przybyszewska – Wiceprezes Zarządu 

Katarzyna Gawron – Członek Zarządu 

1.3. Fundacja działa na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 

1984 roku o fundacjach /tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 149/ oraz zgodnie 

ze Statutem. 

1.4. Celem statutowym Fundacji jest rozwijanie wszechstronnej działalności na 

rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. 

Ludwika w Krakowie poprzez: 

▪ poprawę w zakresie diagnostyki i terapii chorób dziecięcych, 

▪ zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych 
i leczniczych dla oczekujących na leczenie dzieci, 

▪ inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych, 
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▪ szkolenie kadr specjalistycznych, podnoszenia kwalifikacji wyższego 
i średniego personelu medycznego, 

▪ inspirowanie i  organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji, 

▪ upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za 
granicą. 

1.5. Zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 25 czerwca 2020 r. Zgromadzenia Fundatorów 

Fundacji „Zdrowie Dziecka” w sprawie wniosku o zmianę Statutu Fundacji 

Zarząd Fundacji dokonał zmian zgodnie z wnioskiem. W dn. 06.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie 

zmiany statutu oraz zmiany danych osób wchodzących w skład Zarządu oraz 

Rady Fundacji. 

2. Zakres i formy działalności  

2.1. Zakup sprzętu medycznego oraz darowizny rzeczowe przekazane na 
rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. 
Ludwika w Krakowie 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zakupiła sprzęt medyczny m.in.: 

gastrolyzer, podoskop, analizator składu ciała, chłodziarkę farmaceutyczną, 

komorę laminarną, pulsoksymetry i ciśnieniomierze.  

Sprzęt medyczny o łącznej wartości 60 900,23 zł został przekazany 

w formie darowizny na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.  

Szczególny wkład w zakup sprzętu medycznego miały firmy International 

Paper Polska,  NAFTOMONTAŻ sp. z o.o. oraz Fundacja Salwator, które 

przekazały darowizny finansowe, dzięki którym udało się zakupić w/w sprzęt. 

Darowiznę rzeczową w postaci środków czystości, produktów drogeryjnych, 

chemicznych, celulozowych o łącznej wartości 22 940,79 zł Fundacja 

pozyskała w grudniu 2019 r. od Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska 

sp. z o.o. w ramach ogólnopolskiego programu „Klub Rossmann” 

prowadzonego dla klientów pn. „Pomagamy jak umiemy”. W 2020 r. wszystkie 

produkty zostały przekazane na rzecz Szpitala i trafiły do pacjentów oraz na 

oddziały. 

2.2. Działania w zakresie terapii niestandardowych 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w okresie 

od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2.  
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Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne Zarząd Fundacji podjął 

decyzję, że wszystkie projekty przewidujące zewnętrzne finansowanie zostają 

wstrzymane. W okresie spadku zachorowań i zmniejszenia obostrzeń 

Fundacja zrealizowała następujący projekt: 

▪ Terapia Ogrodem – Hortiterapia  

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego warsztaty 

hortiterapeutyczne odbywały się w lecie, w okresie zmniejszonej liczby 

zakażeń COVID-19 od 15 czerwca do 11 sierpnia 2020 r. w warunkach 

reżimu sanitarno – epidemiologicznego. Łącznie przeprowadzono 6 zajęć 

terapii ogrodniczej. Ze względu na brak zewnętrznego finansowania zajęcia 

były prowadzone przez terapeutów w formie wolontariatu. Zakup materiałów 

i ubezpieczenie wolontariuszy w wysokości 427,77 zł zostały sfinansowane ze 

środków własnych. 

Zajęcia hortiterapii były prowadzone w ramach terapii zajęciowej dla 

pacjentów oddziału rehabilitacji neurologicznej Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego 

Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.  

Do udziału w Projekcie zakwalifikowani zostali pacjenci z zaburzoną 

koordynacją ruchów, porażeniami, niedowładami, problemami z koncentracją 

uwagi, obniżoną sprawność manualną, zaburzeniami mowy, zaburzeniami 

emocjonalnymi, porażeniami czterokończynowymi, FAS. 

 

2.3. Profilaktyka i promocja zdrowia 

▪ Kampania edukacyjna  

pn. „ŻEBY ZDROWYM BYĆ, TRZEBA RĄCZKI MYĆ” 

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2020 do 30.11.2020  

Wartość Projektu: 13 522,08 zł, w tym:   

• dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 8 982,08 zł, 

• wkład własny Fundacji 4 540,00 zł. 

Projekt był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zadania 
publicznego nr 43/PS.IX/20 zawartą z Województwem Małopolskim na 
podstawie uchwały Nr 1359/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 29 
września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację 
Zdrowie Dziecka w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Celem Projektu było podniesienie poziomu świadomości dotyczącej 
konieczności częstego mycia rąk oraz wiedzy na temat ich prawidłowego 
mycia. Podczas prowadzenia kampanii Fundacja upowszechniała wiedzę na 
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temat higieny i mycia rąk m.in. za pośrednictwem strony internetowej i mediów 
społecznościowych. 

Na potrzeby kampanii zostały przygotowane materiały edukacyjne 

z wykorzystaniem postaci doktora Ludwiczka. Były to: prezentacja 

multimedialna, instrukcja prawidłowego mycia rąk w formie naklejki 

samoprzylepnej i filmu instruktażowego oraz piosenka zachęcająca do 

częstego mycia rąk.  

Na stronie internetowej Fundacji zamieszczone zostały materiały edukacyjne 
do pobrania z możliwością wydruku. W ramach działań promocyjnych 
udostępniony został link do filmu na kanale YouTube z linią melodyczną 
piosenki promującej kampanię pt. „Czyściochy” oraz słowami, w celu 
ułatwienia nauki piosenki. Do pobrania dostępny był również plik z tekstem 
piosenki. Na stronie Fundacji udostępniono także link do filmu „Instruktaż 
prawidłowego mycia rąk dla dzieci”. W trakcie działań w social mediach 
ogłoszono wyzwanie – muzyczny challenge (#cleanchallange, #myjrece) do 
zaśpiewania piosenki promującej mycie rąk. Wyzwanie podjęły pielęgniarki 
Szpitala oraz terapeuci, a także pacjenci i przedszkolaki. Internetowy zasięg 
muzycznego wyzwania był tak pozytywny, że kampania miała swój wydźwięk 
w telewizji i w radiu. Zadanie miało zasięg wojewódzki, jednak z uwagi na 
specyfikę mediów społecznościowych objęło większy obszar. Dzięki temu 
udało się dotrzeć do ponad 68 tys. osób. 

▪ Nowa strona internetowa www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl  

Wiedząc jak duże znaczenie ma wizytówka internetowa jaką jest strona 
internetowa, Fundacja Zdrowie Dziecka uruchomiła 28 sierpnia 2020 roku 
nowy serwis. Jest on zgodny z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 
dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. 2019 poz. 1696). Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem co 
ułatwia zapoznanie się z działalnością fundacji. Zawiera również funkcję 
pozwalającą na wpłacenie darowizny na rzecz fundacji bezpośrednio 
z poziomu strony internetowej. Cały portal oparty jest na systemie zarządzania 
treścią – wordpress. Strona została zaprojektowana przez firmę Good Art.   

Zmianie uległ również adres strony z www.zdrowiedziecka.org na 
www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl. Wskazana domena zawiera pełną nazwę 
organizacji i jest łatwa do zapamiętania. Wszystko to powoduje, że 
komunikacja z potencjalnie zainteresowanymi osobami może przebiegać 
sprawnie i w łatwy sposób.   

 

▪ Działania Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych polegających na 
inicjowaniu i promowaniu działań profilaktycznych zostały zauważone 
i docenione.  

Fundacja Zdrowie Dziecka była finalistą programu Bezpieczny Szpital 
Przyszłości - Inspiracje 2019 w kategorii "Profilaktyka i popularyzacja 
zdrowego stylu życia" za projekt "Zdrowie według Doktora Ludwiczka". 

http://www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl/
http://www.zdrowiedziecka.org/
http://www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl/
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3. Fundacja Zdrowie Dziecka w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności 
gospodarczej. 

 
4. Uchwały Zarządu Fundacji  

L.p. 
Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały / Treść 

1. Uchwała nr 1 30.01.2020 Zatwierdzenie planu działań Fundacji „Zdrowie Dziecka” na 2020 r. 

2. Uchwała nr 1  25.06.2020 
Zatwierdzenie zmian Statutu Fundacji zgodnie z wnioskiem 

Zgromadzenia Fundatorów. 

3. Uchwała nr 2  25.06.2020 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji „Zdrowie Dziecka” 

4. Uchwała nr 3  25.06.2020 

Zmiana adresu strony internetowej Fundacji „Zdrowie Dziecka” na 

www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl. Decyzja o zmianie serwera oraz jego 

konfiguracji na kei.pl. 

5. Uchwała nr 1  17.09.2020 

Zmiana znaku graficznego - logo Fundacji Zdrowie Dziecka. Wzór oraz 

specyfikacja znaku graficznego - logo Fundacji w załączniku nr 1 

niniejszej uchwały. 

6. Uchwała nr 1  30.09.2020 

Uchwała w przedmiocie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Kampania edukacyjna ŻEBY ZDROWYM BYĆ, TRZEBA RĄCZKI 

MYĆ”. Zgoda na przyjęcie przez Fundację dotacji od Województwa 

Małopolskiego oraz przyjęcie zlecenia realizacji zadania publicznego. 

Umowa zawarta na podstawie Uchwały nr 1359/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dn. 29 września 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia oferty Fundacji Zdrowie Dziecka złożonej w trybie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Uchwała nr 2 30.09.2020 

Udzielenie pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej dla P. 

Piotra Staszaka w imieniu Zarządu Fundacji - porozumienie w sprawie 

wolontariatu z Prezesem Zarządu Fundacji - bezpłatna koordynacja 

zadania publicznego „Kampanii edukacyjnej ŻEBY ZDROWYM BYĆ, 

TRZEBA RĄCZKI MYĆ”. Porozumienie w sprawie wolontariatu z 

Członkiem Zarządu Fundacji - bezpłatne rozliczenie finansowo-księgowe 

wyżej wymienionego zadania publicznego. 
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody z działalności statutowej na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 95 681,12 zł  

z tego: 

▪ darowizny finansowe od osób fizycznych:       2 280,00 zł 
▪ darowizny finansowe od osób prawnych:                     45 378,03 zł 
▪ darowizny rzeczowe:                   636,71 zł 
▪ dotacje publiczne (Urząd Marszałkowski)      8 982,08 zł 
▪ 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (OPP)   38 404,30 zł 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach 
 

Koszty działalności statutowej na dn. 31.12.2020 wynosiły:   85 620,78 zł  

z tego: 

▪ koszty dotyczące dotacji z Urzędu Marszałkowskiego    8 982,08 zł 
▪ przekazane darowizny rzeczowe     60 900,23 zł 
▪ koszty realizacji zadań statutowych               15 738,47 zł 
▪ koszty administracyjne        5 858,45 zł 

7. Fundacja Zdrowie Dziecka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę oraz nie 
wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie lub innych 
organach Fundacji. 

W 2020 roku Fundacja wypłaciła z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane umowy 

zlecenia i umowy o dzieło na kwotę 11 826,30 zł brutto zł oraz odprowadziła składki ZUS 

w kwocie 956,37 zł.  

8. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Na dzień 31.12.2020 roku Fundacja miała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

od osób fizycznych w kwocie 382,00 zł. 

W trakcie roku 2020 Fundacja była zobowiązana do składania deklaracji podatkowych 

PIT, 4R, CIT. 

9. Fundacja Zdrowie Dziecka ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
roku o fundacjach nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 
723, 1075, 1499 i 2215). 
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10. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

  

  


