Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 218 /211 z dnia 23.03.2011 r.

Sprawozdanie
Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP
z działalności w roku 2010.

1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
siedziba i adres: 30-969 Kraków, ul. Ujastek 3,
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31 października 2001 r.,
numer KRS : 0000052378,
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 350175234.
Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu
w rejestrze sądowym i adres zamieszkania):
Prezes Zarządu – Krzysztof Stypuła
Wiceprezes Zarządu – Alina Fijałkowska
Wiceprezes Zarządu – Marek Grochal
Określenie celów statutowych Fundacji:
Ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego, a w szczególności pracowników
ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, a także niesienie im
pomocy społecznej.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności z podaniem skutków finansowych:
Statutowe cele Fundacji to:
1) udzielanie finansowego i materialnego wsparcia osobom, instytucjom, zakładom
opieki zdrowotnej i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami
Fundacji,
2) koordynacja działań profilaktyczno - leczniczych świadczonych przez
specjalistyczne placówki służby zdrowia, instytuty i zakłady medyczne oraz
jednostki Akademii Medycznej (obecnie CM UJ/,
3) udzielanie osobom potrzebującym pomocy materialnej w postaci pożyczek,
zapomóg i świadczeń rzeczowych,
4) rozdawnictwo, otrzymanych w formie darowizn, leków, prowadzenie działalności
profilaktycznej oraz niesienie pomocy społecznej.
Realizacja celów statutowych w roku 2010 przedstawia się następująco:
1. Aparatura i sprzęt medyczny
w tym:
- 2 sztuki Elektrokardiografów As CARD MrGrey
wraz z wyposażeniem i sprzętem towarzyszącym,
użyczone Centrum Ujastek w Krakowie
- materiały eksploatacyjne do zakupionego w roku 1996
Aparatu Spektrofotometru absorpcji atomowej, tj.:
kuwety grafitowe /5 szt./, lampa ołowiowa, kontakty

18.509,55 PLN
9.995,17 PLN

-2grafitowe /1 para/, modyfikator magnezowy /1 op./ oraz
modyfikator fosforanowy /1 op./
użyczone Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Krakowie
2. Dofinansowania ogółem:
/ 35 osób/

8.514,38 PLN

21.150,00 PLN

w tym:
- dofinansowanie do zakupu leków
/ 20 osób/

7. 800,00 PLN

- dofinansowanie do leczenia
/ 6 osób/

4.200,00 PLN

- dofinansowanie do operacji
/ 2 osoby/

3.000,00 PLN

-.dofinansowanie do sprzętu medycznego
/ 7 osób/

6.150,00 PLN

Uwaga
Dane osób /imię i nazwisko oraz adres/, którym udzielono pomocy
w w/wym. formach - znajdują się w dokumentacji HFOZ i PS.

3. Koszty usług medycznych
/ 1565 osób /
1) w tym faktury nr:
/724 osoby/
701/97/01/10
701/115/02/10
701/1/03/10
701/111/03/10
701/143/04/10
701/118/05/10
701/112/06/10
701/2/07/10
701/121/07/10
701/123/08/10
701/124/09/10
701/143/10/10
701/113/11/10
701/142/12/10
701/93/12/10

28.758,50 PLN
na kwotę: 14.858,50 PLN

420,00 PLN
300,00 PLN
3.700,00 PLN
135,00 PLN
380,00 PLN
305,00 PLN
395,00 PLN
3.000,00 PLN
285,00 PLN
605,00 PLN
109,00 PLN
2.630,00 PLN
683,50 PLN
1.500,00 PLN
411,00 PLN

-3za:
- szczepienia ochronne p/grypie,
- szczepienia p/żółtaczce,
- badania videodermatoskopowe,
- badania tonometryczne,
- oznaczanie grupy krwi i wydruk karty identyfikacyjnej,
- badania przesiewowe w kierunku:
1/ chorób tarczycy,
2/ raka prostaty,
3/ zaburzeń widzenia.
- profilaktyczne akcje prozdrowotne, w tym: badania i konsultacje
lekarzy specjalistów.
Wykonawca - Centrum Ujastek ul. Ujastek 3, 30-969 Kraków
/na podstawie Umowy w zakresie usług medycznych z dnia 22.09.2009 r.
wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 8.09.2010 r./.

2) w tym faktury nr:
/654 osoby/

na kwotę: 4.900,00 PLN

FV/000023/10
FV/000027/2010
FV/000044/2010
FV/000075/2010
FV/000086/2010
FV/000089/2010
- za badania densytometryczne

700,00 PLN
700,00 PLN
700,00 PLN
1.400,00 PLN
700,00 PLN
700,00 PLN

Wykonawca – MD Multi Diagnostica, ul. Akacjowa 3/46 31-466 Kraków
/na podstawie Porozumienia z dnia 24.03.2010 r./
3) w tym faktury nr:
/97 osób/

na kwotę: 4.150,00 PLN

044/2010
143/2010

3.600,00 PLN
550,00 PLN

- za profilaktyczne akcje prozdrowotne, w tym: badania i konsultacje
lekarzy specjalistów.
Wykonawca – Firma Marketingowo-Medyczna NZOZ „Mar-Med.” Sp. z o.o.
/na podstawie Porozumienia z dnia 1.02.2010 r./
4) w tym faktury nr:
/7 osób/

na kwotę

700,00 PLN

-41/12/2010
700,00 PLN
- za badanie metodą V’olla
Wykonawca : ProfiCards, badanie EAV /wybrano najniższa cenę badania/.
5) w tym rachunki nr:
/83 osoby/
00004/03/2010
00008/05/2010
00006/09/2010
00003/10/2010
00002/11/2010

na kwotę: 4.150,00 PLN
950,00 PLN
1.750,00 PLN
1.350,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN

- za badanie metodą Dopplera przepływu krwi w kończynach dolnych
Wykonawca – Specjalistyczny Gabinet Lekarski Chorób Wewnętrznych
Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej Naczyń ul. Podłącze 24,30-218
Kraków /wybrano najniższą cenę badania /.
Wszystkie w/wym. badania wykonywane były w ramach zorganizowanych przez
Fundację 26 –ciu akcji profilaktyki zdrowia na rzecz: Mieszkańców Krakowa /13/,
Darczyńców Fundacji /6/ oraz Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz spółek
zależnych i stowarzyszonych. /7/.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu i Rady Fundacji:
Załączniki do Sprawozdania stanowią kserokopie podjętych w 2010 roku:
Uchwał Zarządu - od nr 172/2010 do nr 193/2010,
Uchwał Rady
- od nr 202/2010 do nr 212/2010.
5. Informacja o wysokości:
1) uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna,
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy):
Uzyskane przychody ogółem:
142.011,33 PLN
w tym:
- ze składek /darowizny od osób fizycznych/:
87.416,98 PLN
- z odpisów 1%
37.835,35 PLN
- darowizny od osób prawnych
100,00 PLN
- odsetki od lokat
13.309,00 PLN
- darowizny na rzecz Akcji„Podaruj Dzieciom Ferie”
1.890,00 PLN
- darowizny indywidualne
1.460,00 PLN
2) odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Wysokość odpłatnych świadczeń: 0,00 zł,

-53) jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym.
6. Informacja o poniesionych kosztach
W tym na:
1) realizację celów statutowych:
- świadczenia medyczne
- zapomogi i dofinansowania indywidualne
- darowizny dla Pro Vitalis-OPP
(za organizację akcji profilaktycznych)

146.969,64 PLN
53.258,50 PLN
28.758,50 PLN
21.150,00 PLN
3.350,00 PLN
----------------53.258,50 PLN

2) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe,
usługi obce, podatki, opłaty oraz reklama)
3) działalność gospodarczą:

15.682,60 PLN
0,00 PLN

4) pozostałe koszty: amortyzacja:

34.934,85 PLN

Uwaga: Niezależnie od powyższych kosztów
na zakup aparatury medycznej wydatkowano:

18.509,55 PLN

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 0,
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację – 0,00 zł,
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia:
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia j.w. – 0,00 zł,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło – 43.093,69 zł,
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne – 0,00 zł,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:.
250.000,00 Lukas Bank

-6g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
obligacje – 0,00 zł,
objęte udziały – 0,
nabyte akcje – 0,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja nie nabyła nieruchomości,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
• Elektrokardiograf – 2 szt. 9.995,17 PLN
• Lampa HCL, kuwety grafitowe – 8.514,38 PLN
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Aktywa
- 390.751,95
Zobowiązania - 3.406,05
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe,
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
• 145,00 zł - PDOF za XII/2010
• 620,77 zł – składki ZUS za XII/2010
W/wym. zobowiązania zostały uregulowane w terminie, w m-cu styczniu 2011 r.
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
PIT-4R za 2010 r.
CIT-8 + CIT-8/0 za 2010 r.
ZUS DRA, ZUS RZA, ZUS RCA.
10.W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonych kontroli.

Kraków, dnia 8.03.2011 r.
Podpisali:

Wiceprezes Zarządu
Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu
Marek Grochal

Prezes Zarządu
Krzysztof Stypuła

