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Członkowie Zarządu:
• Mgr Jerzy Kuś - 50-306 Wrocław, ul. Damrota 37/5

• Krystyna Stopińska - 54-220 Wrocław, ul. Bobrza 34/20

• Prof. dr hab. Jerzy Wroński - 50-524 Wrocław, ul. Wesoła 30/4

• Prof. dr hab. Rajmund Adamiec - 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 43/1

• Dr Ewa Mędraś - 52-212 Wrocław, ul. Unruga 5

• Mgr Gierarda Trybała - 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12

Cele statutowe Fundacji:

• Główna idea:

Organizowanie działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w 

rozwijaniu ochrony zdrowia. 

• Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w 

rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
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a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 

zdrowia,

b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną,  

terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu 

higienicznego,

c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz placówek naukowych i badawczych pracujących dla 

ochrony zdrowia,

d) działań zmierzających w kierunku zapobiegania chorobom społecznym, urazom oraz rehabilitacji ich  

skutków,

e) podnoszenia kwalifikacji kadry w wybranych działach medycyny i techniki medycznej,

f) rozwoju działalności profilaktyczno-propagandowej w zwalczaniu chorób i zagrożeń społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

a) gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i  

finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,

b) współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami  

naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i  

zagranicą,

c) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz szkoleniowej i propagandowej wśród 

społeczeństwa, a w szczególności w środowisku medycznym,

d) organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i  

rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i  

dobroczynnych,

e) wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych na pokrycie kosztów 

leczenia pacjentów indywidualnych nie objętych procedurami Ministerstwa Zdrowia i Opieki  

Społecznej.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu prowadzi tylko nieodpłatną działalność  

statutową polegającą zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego na:

1. działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności;
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2. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans 

tych rodzin;

3. ochronie i promocji zdrowia;

4. wykorzystaniu środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 

zdrowia;

5. polepszaniu zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, 

terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu 

higienicznego;

6. rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz placówek naukowych i badawczych pracujących dla 

ochrony zdrowia; 

7. działaniu zmierzającym w kierunku zapobiegania chorobom społecznym i rehabilitacji ich skutków;

8. podnoszeniu kwalifikacji kadry w wybranych działach medycyny i techniki medycznej;

9. rozwojowi działalności profilaktyczno - propagandowej w zwalczaniu chorób i zagrożeń społecznych.  

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Rok 2004 był pierwszym rokiem działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lutego 2004 roku. Poza podniesieniem rangi i prestiżu Fundacja 

mogła dzięki temu, jako pierwsza na Dolnym Śląsku spopularyzować swoją działalność na łamach 

wrocławskiej prasy, poinformować o swoim działaniu telewidzów lokalnej telewizji, zaapelować do 

podatników aby dokonywali ustawowego 1% odpisu od osobistych podatków na naszą rzecz. W akcji tej 

sojusznikiem naszym okazał się Prof. dr hab. Leszek Paradowski – Rektor Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, który zamieścił na łamach prasy apel o odpisy podatkowe na Fundację stwarzając szansę na 

zwiększenie zakresu pomocy zakładom opieki zdrowotnej. Jak wynika z finansowych dokumentów 

otrzymaliśmy kwotę 146.123,65 zł, którą w całości przeznaczyliśmy na pomoc szpitalom i klinikom. Inna 

formą pozyskiwania środków finansowych  zapoczątkowaną w 2004 roku było zwrócenie się do sądów 

rejonowych aby przy wydawaniu wyroków uwzględniły zasądzanie świadczeń pieniężnych na rzecz 

Fundacji. Akcja ta nabiera coraz większych rozmiarów i choć w ubiegłym roku przyniosła kwotę 

11.079,00 zł to jednak tegoroczne obserwacje dają nadzieję na zwiększenie ilości świadczeń.
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Poczyniliśmy również, jako pierwsi na Dolnym Śląsku starania aby znaleźć się na liście organizacji 

pozarządowych  rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na rzecz których Sądy 

Rejonowe będą mogły zasądzać świadczenia pieniężne i nawiązki.

Analizując wyniki finansowe ubiegłego roku należy z zadowoleniem stwierdzić, że udało nam się 

zwiększyć wpływy, a zatem i poszerzyć zakres pomocy zakładom opieki zdrowotnej i objąć opieką 

większą ilość pacjentów znajdujących się pod naszą opieką. 

Niewątpliwie na ten wzrost darowizn miał wpływ fakt przyznania nam statusu organizacji pożytku 

publicznego, a przez to wzrost prestiżu i zaufania do naszej Fundacji.

Kontynuowana była współpraca z Komisją Charytatywną Agory a od jesieni ubiegłego roku z Fundacją 

Agora. W ubiegłym roku skorzystaliśmy z jej pomocy w wysokości 93.325,00 zł skierowanej do 

indywidualnych pacjentów. Od 11.05.2004 roku zmieniły się zasady otrzymywania tej pomocy. 

Nowoutworzona Fundacja Agora w miejsce Komisji Charytatywnej ograniczyła pomoc materialną 

wyłącznie do dzieci i młodzieży a nadto postawiła warunek 50% udziału własnego w wydatkach na rzecz 

podopiecznych pacjentów. Tam, gdzie nasi podopieczni mają zebrane pieniądze na subkoncie 

wykorzystanie środków z Fundacji Agora będzie możliwe. W innym przypadku brak będzie możliwości 

pozyskiwania tej pomocy. Czas pokaże na ile te nowe warunki sprzyjać będą naszej współpracy.   

Obserwujemy również znaczne zainteresowanie możliwościami współpracy z nami pacjentów z całego 

kraju, o czym świadczą napływające wnioski o otwieranie subkont na naszym rachunku.

Rok 2004 zamknęliśmy 212 subkontami, z tego rachunków dla szpitali, klinik i oddziałów szpitalnych 

było 68. Obroty na tych subkontach wyniosły po stronie wpływów kwotą 4.557.250,61 zł, a po stronie 

wydatków 3.120.997,23 zł. Pierwsze tygodnie tego roku świadczą o niesłabnącym zainteresowaniu tego 

rodzaju pomocą świadczoną przez Fundację, zarówno od pacjentów jak i kolejnych szpitali. 
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Wydatki naszej działalności statutowej kształtowały się następująco: 

Nazwa jednostki 

lub 

hasło subkonta

Cel wydatkowania Kwota

Wilczek * – chory na artherogrypozę rehabilitacja, dojazdy na 

leczenie w Aschau 

(Niemcy) i pobyt opiekuna, 

turnusy rehabilitacyjne 

35.107,84

Julia* – chora na artherogrypozę rehabilitacja, dojazdy na 

leczenie w Aschau 

(Niemcy) i pobyt opiekuna, 

turnusy rehabilitacyjne

37.451,33

Mateusz* – chory na dziecięce porażenie 

mózgowe

Turnusy rehabilitacyjne, 

rehabilitacja, leczenie, tlen

16.649,31

Piotruś* - chory na dziecięce porażenie 

mózgowe

Turnusy rehabilitacyjne, 

rehabilitacja, wanna do 

hydromasażu, hipoterapia

27.610,84

Judoka* – uraz rdzenia kręgowego w wyniku 

napadu chuligańskiego 

Rehabilitacja 19.639,15

Mróz* – chora na białaczkę, po przeszczepie 

szpiku kostnego

Leczenie lekami nie 

refundowanymi przez NFZ, 

dojazdy na konsultacje do 

Kliniki Hematologii w 

Katowicach 

56.767,47

Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia 

Tętniczego i Diabetologii AM

Remont, programy 

badawcze, udział w 

konferencjach i 

seminariach, zakup sprzętu 

medycznego

97.142,84

Oddział Chirurgii Dziecięcej SPZOZ 

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. T. Marciniaka

Remonty, zakup 

wyposażenia i sprzętu 

medycznego, udział w 

zjazdach naukowych, 

szkolenia średniego 

106.343,06
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personelu
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa 

Akademii Medycznej  

Zakup ultrasonografu i 

selectronu, remonty, udział 

w zjazdach, szkolenia 

średniego personelu 

742.105,43

Oddział Urazowo - Ortopedyczny SPZOZ 

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. T. Marciniaka

Remonty 16.361,62

Katedra i Klinika Neurochirurgii AM Remont, udział w zjazdach, 

opłacenie przewodu 

doktorskiego, program 

badawczy

63.638,47

Katedra i Klinika Neurologii AM Zakup odczynników, udział 

w zjazdach, zakup sprzętu 

komputerowego

16.990,45

Katedra i Klinika Chirurgii Serca Remonty i zakup drobnego 

wyposażenia 

55.786,56

Oddział Kardiologii SPZOZ Dolnośląskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

Programy badawcze, zakup 

rejestratora holterowskiego, 

kserokopiarki

70.371,85

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM Remont i drobne 

wyposażenie oraz zakup 

końcówek do lasera 

operacyjnego

20.889,35

Oddział Ginekologiczno Położniczy Szpitala 

im. Falkiewicza

Remont, zakup sond 13.123,56

Oddział Reumatologiczny Wojewódzkiego 

Szpitala im. J. Babińskiego

Częściowa zapłata za laser 2.488,00

Dolnośląskie Centrum Onkologiczne Organizacja sympozjum 47.000,00
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i 

Chirurgii Onkologicznej

Remont 22.162,82

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów 

Krwi i Transplantacji Szpiku

Program badawczy, 

remonty,  wyposażenie sal 

chorych, zapłata za 

transport darów ze Szwecji, 

82.641,34
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udział w zjazdach, 

tłumaczenia publikacji 

medycznych
Oddział Urologii Okręgowego Szpitala 

Kolejowego

Zakup optyki Hopkinsa, 

drobnego sprzętu, drobne 

naprawy

12.038,67

Oddział Neuroreanimacji Szpitala im. T. 

Marciniaka

Wyposażenie dyżurki 

lekarskiej

4.264,17

Korek* – chory na białaczkę, po przeszczepie Leczenie lekami nie 

refundowanymi przez NFZ, 

dojazdy na konsultacje do 

Kliniki Hematologii w 

Katowicach

17.311,56

Aneta* – chora na białaczkę glivec 32.046,67
Marlena* – choroba Hallervordena - Spatza Zakup specjalnie 

przystosowanego 

komputera, leczenie, 

odżywki, turnus 

rehabilitacyjny

18.440,62

Asia* – przeszczep nerek leczenie 700,00
Daniel* – chory na białaczkę i WZW B Leczenie zeffixem 1.440,45
Julka* – chora na białaczkę Leczenie i dojazdy na 

konsultacje

542,37

Czerwińska* – chora na białaczkę Dojazdy na konsultacje i 

leczenie

1.348,29

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Zakup wyposażenia 429,24
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Zakup odczynników 3.808,95
Czesiek* – chory na białaczkę Dojazdy na konsultacje 256,90
Kazik* – chory na białaczkę Leczenie 535,00
Gosia* – chora na białaczkę, po 

autoprzeszczepie

Dojazdy na konsultacje i 

leczenie

1.185,89

Marylka* - chora na białaczkę, po 

przeszczepie szpiku

Dojazdy na konsultacje, 

leczenie

1.802,44

Agnes* - chora na białaczkę po przeszczepie 

szpiku

Dojazdy na konsultacje, 

leczenie

1.806,23

Helena* - chora na nowotwór Leczenie 1.924,12
Krzyżanowska*- chora na białaczkę Leczenie 265,00
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Oddział Wewnętrzny „B” Wojewódzkiego 

Szpitala im. J. Babińskiego

Zapłata za dostęp do 

internetu i zakup drobnego 

wyposażenia

2.622,40

Oddział Ortopedyczny Specjalistyczno – 

Rehabilitacyjnego ZOZ

Zakup łóżek 

rehabilitacyjnych, szafek 

przyłóżkowych, 

endoprotez, remonty, 

wyposażenie

441.660,85

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej 

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. T. Marciniaka 

Udział w zjazdach i 

kongresach

6.986,95

Katedra i Klinika Gastroenterologii i 

Hepatologii AM

Organizacja konferencji 

naukowej, remont, zakup 

wyposażenia sal chorych i 

drobnego sprzętu 

113.810,14

Katedra i Klinika Kardiologii AM Program badawczy, zakup 

odczynników i drukarki

12.899,51

II Katedra Ginekologii i Położnictwa AM Zakup videokolonoskopu, 

uczestnictwo w zjazdach, 

zakup odczynników i części 

zamiennych do optyki 

Hopkinsa

38.150,21

Klinika Neonatologii AM Organizacja Sympozjum, 

udział w zjeździe 

naukowym

19.010,64

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i 

Ortodoncji AM

Zakup odczynników, 

komputera, projektora, 

udział w zjazdach

46.839,66

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu 

Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

Remonty i zakup mebli 22.982,56

Oddział Radioterapii DCO Zapłata za przewód 

doktorski

6.362,47

Leszek* - choroba rzepki Zakup stabilizatora kolana 265,00
Igor* - porażenie splotu barkowego Dojazd na turnus 

rehabilitacyjny

650,00
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Oddział Hematologii Wojewódzkiego 

Szpitala w Legnicy

Zakup leków 27.511,41

Oddział Chirurgii Ogólnej Dolnośląskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

Remont i zabudowa 

meblowa

12.382,27

Anka* - uraz kręgosłupa po wypadku 

samochodowym 

Leczenie 1.299,11

Przybyłowska* - dziecięce porażenie 

mózgowe

Leczenie, buty 

ortopedyczne

985,71

Wilkin* - obustronny rozszczep wargi i 

podniebienia, niedorozwój żuchwy 

Dojazdy na leczenie 1.594,18

Łukasz* - SM Dojazdy na konsultacje 395,43
Oskar* - choroba Menkesa Zakup keppry i konsultacje 

w Wiedniu

13.895,77

Emilka* - dziecięce porażenie mózgowe Zakup roweru 

rehabilitacyjnego, 

balkonika i wózka 

inwalidzkiego 

2.924,42

Barbara* - SM Zakup leku avonex 4.986,87
Oddział Wewnętrzny Szpitala w Oleśnicy Udział w zjeździe 

naukowym

3.632,21

Agatka* - zespół mnogich wad wrodzonych Leczenie przygotowawcze 

do operacji w USA

12.703,58

Alka* - SM betaferon 1.523,16
Alicja* - dziecięce porażenie mózgowe Zakup kul 76,00
Oddział Ginekologiczno – Położniczy 

Szpitala w Oleśnicy 

Remonty 13.352,08

Czarna* - syndrom Dandy Walkera Koszt operacji w Izraelu, 

dojazdy na konsultacje, 

leczenie, rehabilitacja

116.095,94

Przemek* - uraz kręgosłupa Cewniki i leczenie 1.051,74
Janusz* - SM rebif 8.989,00
Oddział Wewnętrzny Wojewódzkiego 

Szpitala w Legnicy

Zakup telefaxu i drobny 

remont

1.760,99

Jaś* - porażenie splotu barkowego Turnusy rehabilitacyjne 1.470,26
Pasikonik* - uraz kręgosłupa rehabilitacja 2.335,00
Kaczkan* - uraz kręgosłupa Rehabilitacja i lekarstwa 1.918,84
II Oddział Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego Chorób Infekcyjnych 

Lekarstwa, badania w 

kierunku boleriozy

12.832,18
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Aleksander* - zanik mięśni Turnus rehabilitacyjny 1.400,00
Weronika* - wada serca Dojazdy na leczenie do 

Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi

1.405,92

Vita* - SM Leczenie i zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego

5.382,32

Nika* - zespół wad mnogich Dojazd na konsultacje, 

lekarstwa

415,22

Patryk* - chory na białaczkę, po przeszczepie 

szpiku

Turnus rehabilitacyjny, 

dojazdy na konsultacje, 

sprzęt rehabiltacyjny

11.565,59

Misiek* - padaczka lekooporna Dojazdy na konsultacje 2.599,70
Oddział Onkologiczny Miedziowego 

Centrum Zdrowia

Zakup mebli i organizacja 

Wiosennych Warsztatów 

Onkologicznych

15.652,40

Kostek* - zanik mięśni Leczenie na Ukrainie 14.190,67
Szefer* - uraz kręgosłupa po wypadku Rehabilitacja 2.930,00
Pusio* - porażenie spastyczne 

czterokończynowe

Pompa baklofenowa - 

Archimedes

23.709,56

Jola* - SM Rebif 20.791,60
Wojtuś* - zanik mięśni Rehabilitacja 1.084,70
Mati* - zanik mięśni Turnus rehabilitacyjny 915,00
Centralna Pracownia Endoskopowa 

Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka

Zakup wyposażenia 623,40

Magda* - autyzm Sprzęt rehabilitacyjny 1.250,00
Hania* - dziecięce porażenie mózgowe Rehabilitacja, turnusy 

rehabilitacyjne

26.876,32

Sylwia* - SM Rebif 3.317,84
Sebastian* - zanik mięśni Leczenie na Ukrainie 8.466,48
Oddział Wewnętrzny Brzeskiego Centrum 

Zdrowia

Zakup sprzętu 

komputerowego, mebli 

udział w konferencjach

9.505,82

Kornelia* - dziecięce porażenie mózgowe Gruszka rehabilitacyjna 336,00
Małgorzata* - SM betaferon 12.871,38
Onkologiczna Poradnia Genetyczna w 

Świdnicy

Program badawczy 11.993,00

Oddział Urologiczny Szpitala w Wałbrzychu Autoklaw 24.140,00
Stach* - rak trzustki Koszt leczenia w 28.680,65
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Niemczech 
Adaś* - retinopatia wcześniacza Leczenie okulistyczne i 

dojazdy

2.104,38

Kamecka* - autyzm Pobyt na leczeniu w USA 41.219,05
Natalia* - głęboka obustronna głuchota Współfinansowanie zakupu 

implantu ślimakowego

21.964,61

Pawełek* - padaczka lekooporna Keppra 135,20
Centrum Rehabilitacji „Creator” Współfinansowanie zakupu 

urządzeń DBC

140.485,00

Grześ* - uraz kręgosłupa po upadku z X 

piętra

Wózek inwalidzki, 

transport na turnus 

rehabilitacyjny 

2.472,74

Poradnia Kardiologiczna Wojewódzkiego 

Szpitala w Legnicy

Sprzęt komputerowy 1.205,03

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 

AM

Remont 1.147,00

Ewa* - przepuklina oponowo - rdzeniowa Aparat reziprokalny 750,00
Kalina* - zespół Pradera Willego, 

somatotropinowa niedoczynność przysadki

Kuracja hormonem wzrostu 24.459,64

Stolarczyk* - czerniak z przerzutami Leczenie w Niemczech, 

specjalna chemioterapia w 

WAM

41.582,43

Regina* - uraz stawu biodrowego endoproteza 14.250,00
Antoni* - opóźnienie rozwoju o niejasnej 

przyczynie

Buty ortopedyczne 79,00

Majerczyk* - artherogryzpoza Wózek inwalidzki 8.747,07
Dura* - dziecięce porażenie mózgowe Turnus rehabilitacyjny 505,00
Zych* - nowotwór rdzenia szyjnego Leczenie 1.055,93
Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu Na funkcjonowanie 6.000,00
Gimnazjum nr 8 Na dożywianie 2.000,00
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki we 

Wrocławiu

Roboty remontowo - 

budowlane

28.030,72

Stowarzyszenie Curatus Remont pomieszczeń 

świetlicy środowiskowej

2.000,00

Władysław Nosal Transporter schodowy 2.000,00
Stec* - wpadł pod TIRA Leczenie 479,15
Razem 3.272.474,92
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 * - hasła subkont. Nie podajemy Imion i nazwisk pacjentów ze względu na ochronę danych osobowych 
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionej pomocy rozdysponowaliśmy kwotę otrzymaną z AGORY w wysokości 

93.325,00 zł wśród 56 osób fizycznych oraz otrzymane darowizny rzeczowe w wysokości 708.678,62 zł. 

Łącznie nasza pomoc wyniosła 3.981.153,54 zł

Fundacja w roku sprawozdawczym działała mając w szeregach Rady Fundacji 23 członków 

indywidualnych i 16 przedstawicieli zakładów pracy czy instytucji. 

Rada Fundacji odbyła dwa posiedzenia podejmując 10 uchwał dotyczących głównie formalnej strony 

funkcjonowania Fundacji przewidzianej statutem takich jak uchwalenie budżetu, przyjęcie bilansu, 

przyjęcie nowych członków Rady Fundacji, itp. Zarząd i Komisja Rewizyjna każdorazowo uczestnicząca 

w posiedzeniach Zarządu zbierały się 6 razy podejmując 31 uchwał związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem Fundacji, a zwłaszcza w zakresie udzielenia pomocy finansowej różnym podmiotom.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (opis ze wskazaniem jej formy)

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

4. UCHWAŁY ZARZĄDU

Tekst uchwał zarządu dołączyć do sprawozdania, jeżeli uchwał jest dużo to proszę zrobić wykaz, w 
którym zostanie podana treść uchwały i data jej podjęcia.

Uchwała nr 1 z dnia 04.03.2004 r.

Zarząd uznał, że należy wycofać się z oszczędzania w funduszach powierniczych i sprzedać jednostki a 

zebrane środki ulokować na lokatach bankowych. 

Uchwały z posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2004 r.

1. Pomoc Oddziałowi Kardiologicznemu w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu 

echokardiograficznego – uchwała nr 1 

2. Pomoc Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus” – 2.000,00 zł na zorganizowanie 

świetlicy terapeutycznej dla osób przewlekle chorych psychicznie – uchwała nr 2.

3. Pomoc Szkole Podstawowej w Lisięcicach – 2.000,00 zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 

dzieci zagrożonych patologią społeczną – uchwała nr 3.
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4. Opłacenie dwóch konferencji na temat podatku VAT dla mgr Anety Orman  St. Specjalisty ds. 

ekonomicznych w wysokości 2.190,80 zł.- uchwała nr 4.

Uchwały z posiedzenia Zarządu w dniu 18.06.2004 r.

Uchwała nr 1 Zarząd przyznał Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ Dolnośląskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej środki na zakup zestawu 

zasłon przy łóżkach pacjentów za kwotę 3.029,99 zł (wg załączonego kosztorysu). 

Uchwała nr 2 Zarząd upoważnił Dyrektora do nie rozpatrywania próśb o pomoc finansową kierowaną do 

naszej Fundacji przez inne organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia, które pragną uzyskać 

taką pomoc dla swoich podopiecznych. 

Uchwała nr 3 Zarząd po rozpatrzeniu pisemnego wniosku  oraz z inicjatywy Prezydenta Fundacji 

przyznał nagrody w wysokości:

- dyrektor biura 5.000,00 zł

- główna księgowa 4.800,00 zł

- st. specjalista 4.800,00 zł

Uchwały z posiedzenia Zarządu w dniu 07.10.2004 r.

Zarząd podjął uchwalę nr 1 w sprawie przeprowadzenia przeglądu bilansu za rok 2004.  

Uchwałą nr 2 upoważniono dyrektora Zarządu do wybrania firmy audytorskiej w porozumieniu z 

Komisją Rewizyjną. 

Uchwała nr 3 - w sprawie zakupu leków za kwotę 405,- zł Leszkowi Kowalczykowi – renciście z 

Częstochowy.   

Uchwała nr 4 - Związkowi Ociemniałych Żołnierzy RP – 500,- zł

Uchwała nr 5 - Urszuli Ślipczyńskiej – zakup leków wspomagających dializę za 1.200,- zł.

Uchwala nr 6 – zakup 2 szt. strzygarek dla Oddziału Chirurgii Ortopedycznej Szpitala im. T. Marciniaka 

za 845,- zł.

Uchwała nr 7 – Oddziałowi Anestezjologii Szpitala im. T. Marciniaka zakup zasłon przyłóżkowych za 

1.900,- zł   

Uchwała nr 8 – Klinice Neurologii AM zakup materaca przeciwodleżynowego za 2.000,- zł.

Uchwała nr 9 – zakup leków i opłacenie rehabilitacji naszej podopiecznej Joannie Wiśniewskiej za 

3.000,- zł.

Uchwała nr 10 – Oddziałowi Chirurgii Ogólnej Szpitala im. T. Marciniaka 5.000,- zł na remont 

oddziału.
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Uchwała nr 11 – Oddziałowi Chirurgii Ortopedycznej Szpitala im. T. Marciniaka – 5.000,- zł na remont 

oddziału.

Uchwała nr 12 – Klinice Angiologii AM – 5.000,- zł na zakup głowicy do USG

Uchwała nr 13 – Klinice Hematologii – 5.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego

Uchwała nr 14 – Klinice Endokrynologii – 5.000,- zł opłata za wyjazd szkoleniowy.

Uchwała nr 15 – Oddziałowi Okulistycznemu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 2.000,- zł na 

zakup narzędzi zabiegowych.

Uchwały z posiedzenia Zarządu w dniu 19.11.2004 r.

Uchwała nr 1 Zarząd zaakceptował Barbarę Sypniewską jako kandydatkę do Komisji Rewizyjnej..

Uchwała nr 2 Zarząd jednomyślnie zarekomendował kandydatury do wyboru przez Radę Fundacji:

- Przedsiębiorstwa Usługowo- Produkcyjnego „Eltur-Serwis” z Bogatyni

oraz

- dr Mieczysława Bluja – ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala im. T. Marciniaka

- dr Alicji Grodzińskiej – ordynatora Oddziału Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego 

- Barbary Sypniewskiej – kandydatki do Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 3 Zarząd nie wniósł uwag do informacji przygotowanej przez dyrektora Jerzego Kusia o 

pracach Fundacji w bieżącym roku i zatwierdził ją jako informację Zarządu do przedłożenia na zebraniu 

Rady Fundacji. 

Uchwałą nr 4  Zarząd przyznał kwotę 5.000,00 zł Oddziałowi Urologii Okręgowego Szpitala 

Kolejowego na zakup elektroresektoskopu.

Uchwałą nr 5 Zarząd przyznał kwotę 5.000,00 zł Oddziałowi Reumatologicznemu Wojewódzkiego 

Szpitala im. J. Babińskiego  na dofinansowanie zakupu kriotamu 7.

Uchwałą nr 6 Zarząd przyznał kwotę 2.000,00 zł na zakup transportera schodowego dla Władysława 

Nosala podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Uchwałą nr 7 Zarząd przyznał kwotę 2.000,00 zł Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu na dożywianie 

najuboższych 11 uczniów.

Zarząd uchwałą nr 8 przyznał kwotę 6.000,00 zł na rzecz Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu

5. PRZYCHODY FUNDACJI

• spadek - nie
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• zapis - nie

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 3.642.601,04 zł.

• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 708.678,62 zł

• dotacje - nie

• dochody z akcji charytatywnych - 474.458,53 zł

• wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie

• dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki) - 115.998,94 zł.

• nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne - 11.079,00 zł

• odpis podatkowy 1% - 146.123,65 zł

• wpłaty od członków Rady Fundacji - 490.000,00 zł

• inne przychody -  72.517,57 zł

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać % 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:

• realizację celów statutowych Fundacji - 3.981.153,54 zł

• wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, 

wynagrodzenia) -      222.977,56 zł. 

• działalność gospodarczą - nie

• inne wydatki (wymienić) - 1,96 zł
amortyzacja - 0,00. zł

7. DANE O:

a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji

• na umowę o pracę - 3

dyrektor zarządu

główny księgowy

starszy specjalista do spraw ekonomicznych

• w działalności gospodarczej - nie
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b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) - 145.330,41 zł

• wynagrodzenia  130.730,41 zł

• nagrody    14.600,00 zł

• premie

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)  - 145.330,41 zł

• wynagrodzenia 130.730,41 zł

• nagrody   14.600,00 zł.

• Premie 0,00 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) nie

• wynagrodzenia

• nagrody

• premie

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) – 3.631,40 zł

• członkom Zarządu i innych organów Fundacji - 3.841,89 zł

• osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) - 108.289,00 zł

e) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) - 40.273,00 zł

f) Udzielonych przez Fundację pożyczkach z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek - nie

g) Kwota ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - 2.304.001,19. zł Rachunek 

bieżący w Banku Pekao SA I Oddział Wrocław 

nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839        - 9.030,70 zł

Lokaty w Banku Pekao S.A. I Oddział Wrocław

Nr 23 1240 1994 2111 0010 0432 3122 - 1.000.000,00 zł

Nr 39 1240 1994 2111 0010 0708 0350 - 350.000,00 zł

Nr 18 1240 1994 2111 0010 1120 1482 - 50.000,00 zł 

Rachunek bieżący w Banku Millennium 

nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915 – 24.970,49 zł

Lokaty w Banku Millennium

nr 20 1160 2202 0000 0000 4255 3212 - 380.000,00 zł
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nr 20 1160 2202 0000 0000 4312 3950 – 200.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0000 4621 7056 – 290.000,00 zł

h) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek -

AW - KLIMA Sp. z o.o. 10.900,00

MED.-FROZ S.A. 48.300,00

i) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

- nie

j) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3.500,- zł - nie

k) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych

AKTYWA - 2.478.635,08 zł

ZOBOWIĄZANIA -    253.172,88 zł.

8.  DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE (USŁUGI PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI: - nie

9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH 

DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Deklaracje podatkowe i ZUS-owskie zostały złożone w odpowiednich terminach.

W 2004 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

30.03.2005 r. ……………………………………………
(pieczęć i podpis sporządzającego sprawozdanie)
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