
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji: „Ratujmy” 

Organizacji Pożytku Publicznego
za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

1.Dane  o Fundacji:
a) Pełna nazwa podmiotu: Fundacja Ratujmy.

b) Status prawny: Fundacja- Organizacja Pożytku Publicznego.
c) Adres siedziby:

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

d) Data dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
12.09.2003

e) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000172005
f) Numer Regon: 052220333
g) Numer NIP: 544 143 07 55
h) Skład Zarządu Fundacji „Ratujmy” :

  Mariusz Gocał – Prezes Fundacji „Ratujmy”
  Jacek Sitarski – Sekretarz Fundacji „Ratujmy”
  Hanna Maj – Zastępca Prezesa Fundacji 

„Ratujmy”
  Franciszek Karolczuk – członek Fundacji 

„Ratujmy”

i) Skład Rady Fundacji „Ratujmy”:
  Krzysztof Szyszko;
  Krzysztof Wieczorek;
  Halina Drabiuk;

j) Cele Statutowe Fundacji „Ratujmy”:
  pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny 

szpitala w Siemiatyczach;
  wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności 

medyczne pracowników szpitala w 
Siemiatyczach;

  wspieranie finansowe szpitala w Siemiatyczach;
  kształtowanie postaw prozdrowotnych 

mieszkańców Siemiatycz i okolic;
  wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i 

rehabilitacji medycznej mieszkańców 
Siemiatycz i okolic;

2.Zasady i zakres działalności statutowej
a) Jako organizacji pożytku publicznego przekazywano nam 1% podatku 
dochodowego. Dzięki pomocy i wsparciu miejscowych instytucji oraz 
indywidualnych osób udało nam się zebrać kwotę 29 188,20  zł.
b)  Jednocześnie od I kwartału 2004 Fundacja Ratujmy w związku z działalnością 



statutową w dalszym ciągu otrzymywała nawiązki sądowe. Prowadziła ścisły rejestr 
zasądzonych nawiązek: co kwartał przedstawiała uzyskane wyniki finansowe 
każdemu z współpracujących z fundacją sądów. W 2010 roku wpływy z nawiązek 
sądowych wyniosły: 72 450,00  zł.
c) Dzięki nagromadzonym z lat ubiegłych i zdobytym w bieżącym roku funduszom 

udało nam się zakupić sprzęt za  61 205,06 zł
Lista sprzętu zakupionego w 2010 r. :

1.  Oftalmoskop Akumulatorowy - 1 700,01 zł
2. Mankiet Tru- Cuff  - 307,31 zł
3. Czujnik LNOP W Typu Y -  867,77 zł
4. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa  - 2 675,00 zł
5. Sonaris S- sterownik do ultradźwięków, Głowica do sonoterapii 
      AriesS- dwukanałowy aparat do elektroterapii -  9 423,02 zł
6. Porymetr komputerowy statystyczny z zestawem komputerowym - 21 914,00 zł
7. Stół do badania dzieci - 839,95
8. Kardiotokograf z wózkiem do aparatu - 23 478,00 zł

     Sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację został nieodpłatnie użyczony lub darowany na 
czas nieokreślony Szpitalowi Powiatowemu w Siemiatyczach


