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I. Danę ogólne;

1. Nazrva: Fundacja ZwirykuPolskich Kawalerów Maltńskich Maltariska Służba Medyczna -

D^*^^ Nr1-1+-ń-L-l Ulll\rv rvtulLdrlrrAd-

2. ZałoĘciel: Stowarzyszenie Zwiry.ek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego

Rycerskiego Zakonu Szpitainików Śv,,iętego jana jerozoiimskiego zvvanego Rodyjskim

i Maltanskim z siedzibą w Krakowie - aktem notarialnlrm z dnia 22.a4.2alk.

3, Adręs sieduiby: 40-039 Katowioę, łl, Powstańców 2t

4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

Gospodarczy Krąj owogo Rej estru §ĘdowęgO.

5. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 10.06.2011r.
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7. REGON: 242452370
O LI|D. f)</'la?.)fl1fl')(). LlLl . ZJaL l L7J 7/-

9. CzłonkowieZarządu:.

- Damian Z,adebeńy - Pr_ezes zmz@u,

- Artur Kwia&owski - Członekzarządu,

Andrzej Dziędziel - Człońek zarządu.

10. Cele statutowe Fundacji;

Cęlęm dziąlalrls§si Fundaej i j ęst:

- dzińalność charytaĘwno - opiekuńcza,

- promocja zdrowia

- dzińalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia,

- kształtoWanię osóbowośoińladaęgy w dueliu \,viary ehrześeljńskięj i miłośei

bliźniego,

- budzęn ć łv §połeczęńsf\ryię po§tąw wrazliwośęi na ludzką niedolę,

- wspieranie dobroczynnościi dzińńhumanitamych,

- ratownietńo med}ezn§ i pomoc ofiarom wypądków i kąta§troĘ z:nlłłaszcza

komunikacyjnych

- wtpięrąnię działalnc śai ZwirykłPolskich F.,.awąlęrów Maltanskich.
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1 t. Ręalizaęja zadaó statuto_wysb:

Realizując swoje cele Fundacja:

- Przęprowądziła zabęz§ięęzęoią mędJszĘę impręz w liszbio 407 (nasjĘpił wzrost o 88_'ń

w porównaniu z rokiem 2013), w tym ponad połowa została wykonana nieodpabrie. Cąmny

udeiał w ąkejaob brało 482 T,ł,oloutarlu§ł, (wgrost s t48% w polówłaniu z rokjem 2013), w tYn

15 Iekarzy (wzrost o l10% w porównarriu z rokiem 2013),33 pielęgniarek (wzrost o 1200ń w

porówtaniu e rokięm 2013), 52 ratowtików mędya&}yah (waost g 45% w porórłtiałiu a

rokiem za13) oraz 98 ratowników KPP. Udzielono pomocy 2067 osobom, przeprowadzono

182 trtłisportólv medyoznych (łłzrost o 80C9/o w poró,wnaniu z rokięm 2013},

- organizowŃa służby medycme i kursy pierwszej pomocy przed medycznej,

Przeprowadzpno ó9 kursów i szkolęń (wzros1 a glYa w porównłuriu z rokiem 2a13} - w tym 63

kursy pierwszej pomocy, 3 kursy KPP, 2 kursy instruktora pierwszej pomocy, 1 kurs kierowania

ruchem drogowym * w któryełr zostało preeszkolonyełr 1163 (wzrost o 839/o \fii poró-ńlrraniu z

rokiem 2013)

- gtaczńa opiekę ludei potrzebująoyeh, eharyeh i niepełnosprawnyeh organizująq 214

akcji charytatywnych.

- prowadztła dzińa7naść wyeh*wawaą wśród tiadziaży w szezególnośsi p§przez

Maltński Korpus Kadetów,

- udzielała po$loay o_fiara_m y{yF&dków i kata,strof, w §tu komurkacijiryqh.

Fundacja Maltańska Służba Medyczna jest w jednosĘ wspieĄącą System Ratownictwa

Ir,{edyozłego, będ€ąr.v gotow,ośei ltałvęz,ryanię zę sEqnyjędnostck Z_ąą&ania.Kryzysqwęgo.

- udzielała wsparcia inicjatywom i orgańzacjompozarządowym.
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12. Danę sz-ęzęgółowo;

_ Fundacj ana dzięfl31.12.2al4 nie zatrudniała osób na podstawie umów o placę,

- F+ndaeja w 2014 rgku zawarła uĘo}yy zlęcęńaz 20 osoba{Ęi,

- Fundacja nie zatrudniała osób przy wykonl.waniu działalności gospodarczej,

nię wypłaeotlo żadnęgo wyĘągrCI dz;ęuia ogloŃów Zw=ządu i Rady Fuudąoj i,

- Fundacja nie udzieltłapoĘczek pienięznych,

- Fundąeja nie dok*nyrvałą lokat pienioznyeh oraz nię nabl,łao-o-1igącji, akeji lub

udzińów,

- Fundacja nie nabyła nieruchomości natomiast nabyła środkitrwałe, według załącznika w

mailu

13. Kontrole

W lutym 2013 była przeprowadzana kontrola podmiotu leczńczego przez Śląski |Jtząd

§Pojewódzki.

Kątowicę, dnia 31.03,201 5r.


